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Garantier

Vi lämnar 3 års garanti på fast protetik (kronor, broar, implantatkronor), högst till ursprunglig 
kostnad.
Vi lämnar 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbara proteser), högst till ursprunglig kostnad. 
Gäller ej temporära proteser eller temporära kronor.

Förutsättningar för att garantin ska gälla är att skadan ska vara objektivt påvisbar och att patienten 
väljer den vård och det material som vårdgivaren rekommenderar som förstahandsval, att tidigare 
vård är fullt betald och att man följer de återbesöks- och egenvårdsrutiner som vårdgivaren föreslår.

Garantin gäller för reparation av konstruktionen om möjligt, annars ny motsvarande konstruktion 
(t.ex. ny krona).

Det är endast konstruktionen i sig som garantin gäller. Det kan därför tillkomma kostnader för 
undersökning, nya åtgärder som t.ex. fler kronor än de ursprungliga, rotfyllningar eller pelare när en
konstruktion som garantin gäller måste göras om eller ersättas med annan konstruktion.

Om en skada inträffar på själva tanden konstruktionen sitter på, t.ex. att roten spricker och tanden 
måste tas bort, får man inte pengarna tillbaka för konstruktionen eftersom denna nya skada inte har 
något med konstruktionen att göra.

Du ska i första hand vända dig till den tandläkare som gjort konstruktionen för att garantin ska 
gälla. Efter överenskommelse och speciella skäl kan medgivande ges för omgörning på annan 
klinik.

Vårt tandtekniska laboratorium för fast protetik ger 5 års garanti på material- och konstruktionsfel.
Våra tandtekniska produkter är 100% tillverkade i Sverige.
Du får skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten.

Priset -summan av flera åtgärder från prislistan

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov.
En basundersökning kostar från 999 kronor, beroende på din munhälsa. Utifrån dina behov kan 
andra åtgärder tillkomma. Till exempel fler röntgenbilder, mer omfattande förebyggande åtgärder 
eller noggrannare undersökning av ett specifikt problem. Det är därför svårt att på förhand ange 
exakt vad ditt första besök kommer att kosta.
Efter basundersökningen kan vi ta fram ett kostnadsförslag på eventuellt ytterligare utredningar som
behövs och behandling.

Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Samråd 
därför alltid med din tandläkare/tandvårdsteamet. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på 
behandlingen. För mer exakt prisuppgift – tala med din tandläkare/tandvårdsteamet. 

Inför mindre behandlingar lämnar vi en muntlig prisuppgift på kommande besök men du kan alltid 
få en skriftlig om du önskar. Inför större behandlingar med flera besök lämnar vi alltid en skriftlig 
prisuppgift på behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska 



kunna välja det som passar dig bäst. I priserna inkluderas materialkostnaden men ädelmetall (guld) 
ingår inte. Om du önskar ädelmetall betalar du som patient extra för guldkostnaden. 
Du kan betala med kort, kontant eller via Fortus faktura eller delbetalning. Mer information får du 
av oss i tandvårdsteamet.

Tandvårdsstödet 

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
• ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
• ett skydd mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag 

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på
bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri
tandläkare eller tandhygienist.

• Är du 24- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år).
• Är du 30-65 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år).
• Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år).

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.
Du får ditt tandvårdsbidrag den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av
tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Högkostnadsskyddet – gäller under en 1-årig karensperiod

Vid ditt första besök hos tandvården startar din karensperiod. Den sträcker sig sedan ett år framåt 
och följer inte kalenderåret. Alla patienter har olika datum för början och slut på sina 
karensperioder. Under denna tid samlar du ihop dina tandvårdskostnader och får rabatt beroende på 
hur mycket du betalat för din tandvård. När karensperioden är slut får du själv betala hela kostnaden
igen, utan rabatter och en ny karensperiod börjar. Slutdatumet går inte att förlänga.

Under karensperioden fungerar det så här:

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d.v.s. grunden för beräkning av det statliga
tandvårdsstödet, får du som är över 23 år betala helt själv. Du kan använda det allmänna
tandvårdsbidraget som delbetalning.
För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset) får du 50 procent ersättning.
För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset) får du 85 procent ersättning.
Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar.
Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha
en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk
tandvård, som tandblekning, ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Tandvården i Sverige har fri prissättning och därför kan priset vara något annat än
referenspriset och vara olika hos olika tandläkare och olika Folktandvårder. Ibland har 
Folktandvården dyrare priser än Privattandvården och tvärt om.

Tandhälsoregistret

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna
framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och
tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.



Din vårdgivare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av
dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in
uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan.


