
TANNLEGEBISLETT 
 
 

Pristariff f.o.m. 01.01.20 
 

FOREBYGGENDE ARBEID 

Undersøkelse/ Minst pris per konsultasjon 
 

400.- 

Profylakse (tannsteinfjernelse, puss og sandblåsing hvis aktuelt) 

. 

850.- 

KONSERVERENDE 

Tannfarget fylling (plast med keramiske partikler)    1 flate      900.- 

Tannfarget fylling (plast med keramiske partikler)    2 flater   1 200.- 

Tannfarget fylling (plast med keramiske partikler)    3 flater   1 400.- 

Tannfarget fylling (plast med keramiske partikler)  >3 flater   1 600.- 

Amalgam.  
Amalgam brukes nå veldig sjeldent, men i noen tilfeller kan det være aktuelt.  

Prisene tilsvarer tannfarget fyllingene i forhold til antall flater å gjenoppbygge. 

 ENDODONTI   
NB! Prisen gjelder BARE rotkanalbehandlingen. Topfylling/permanent restaurering kommer i tillegg 

Rotfylling     1 kanal     (total for ferdiggjøring av rotbehandling. Røntgenbilder inkludert) 3 700.- 

Rotfylling     2 kanaler (total for ferdiggjøring av rotbehandling. Røntgenbilder inkludert) 4 100.-  

Rotfylling     3-4 kanaler  (total for ferdiggjøring av rotbehandling. Røntgenbilder inkludert) 5 500.- 

Tilleggspris  revidering/  mineraliserte kanaler/ avvikende rotanatomi + 1 000.- 

PROTETIKK 

Glassfiberkonus (inkl. Teknikeravgifter) 2 800.- 

Helkrone (porselen, veneer, morrison; inkl. Teknikeravgifter) 6 000.- 

Porselenfasett, Porseleninnlegg ( Obs! Teknikeravgifter kommer i tillegg Norsk/utland) 6 500.- 

Partiell protese (akryl med støpte klammer, inkl. Teknikeravgifter) 12.000.- 

Avtakbar protese (metallskjellet; inkl. Teknikeravgifter) 14.000.- 

Helprotese (begge kjever; inkl. Teknikeravgifter) 14 000.- 

Rebasering  NB! kommer i tillegg etter immediat protesebehandling. 3 000.- 

KIRURGI 
Ukomplisert ekstraksjon 1 500.- 

Komplisert ekstraksjon   
NB! Ved kirurgisk inngrep skal man få refusjonspenger fra Trygdekassen*  

        (Bedøvelse, konsultasjon og etterkontroller er inkludert i denne ordningen).  

Refusjonen beregnes etter offentlige takster og dermed skal pasienten dekke prismellomlegget. 

(*) Det forutsettes at pasienten har personnummer og har bodd i Norge mer enn et år. 

3640.- HVORAV 

2200.- 
(EGENANDEL*) 

Kirurgiske inngrep (Visdomstannoperasjon, lapoperasjon, cystektomi, rotspisamputasjon osv.) 
NB! Ved kirurgisk inngrep skal man få refusjonspenger fra Trygdekassen*.   

       (Bedøvelse, konsultasjon og etterkontroller er inkludert i denne ordningen).  

Refusjonen beregnes etter offentlige takster og dermed skal pasienten dekke prismellomlegget. 

(*) Det forutsettes at pasienten har personnummer og har bodd i Norge mer enn et år. 

3640.- HVORAV 

2200.- 
(EGENANDEL*) 

DIVERSE 

Røntgenbilde   80.- 

Bedøvelse/lokal anestesi (pr injeksjon/enhet) 170.- 

Midlertidig fast løsning (Skrustift, plastkrone, osv) 
(*)Prisen gjelder BARE når pasienten ikke ønsker en permanent løsning.  

Den midlertidige faste løsningen er kostnadsfri når protetikkarbeid foregår.  

2000.-* 

Midlertidig avtakbar løsning (ensidig eller dobbeltsidig plate) 

(*) Teknikeravgift Kommer i tillegg 

1500.-* 

 

PERIODONTALBEHANDLING/TANNKJØTTSBEHANDLING    

 

TANNKJØTTSSYKDOM BEHANDLES PER SEANSE/KVADRANT I 30  

MINUTTERSKONSULTASJON 

EGENANDEL PER KONSULTASJON ER KR 800.- 
 

 

 

 

 Studenter med gyldig legitimasjon får 12% avslag ved ALLE behandlinger * Det gjelder ikke Periodontal behandling 


