Faste priser

Her kan du se de mest almindelige honorarer, der er gældende for
patienter over 18 år.
Honorarerne er faste (med enkelte undtagelser) og er bestemt ved
overenskomst med Den Offentlige Sygesikring.

pr. 1. oktober 2014

Diagnostik m.v.
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (fra 26 år)

152,08

Regelmæssig diagnostisk undersøgelse (18-25 år)

88,71

Bitewings i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse

194,20

Bitewings i forbindelse med diagnostisk og forebyggende undersøgelse

194,20

Bitewings i forbindelse med kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse

194,20

Kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse (fra 26 år)

207,87

Kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse (18-25 år)

207,87

Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer

117,72

Tandrensning a

190,33

Tandrensning b

136,94

Tandrensning a uden tilskud

317,21

Tandrensning b uden tilskud

228,07

Røntgenoptagelse

136,72

Udvidet diagnostisk grundydelse

314,85

Individuel forebyggende behandling

150,95

Kontrol efter forebyggelse

124,72

Konsultation uden behandling

240,40

Tandfyldninger
Ikke kombineret, sølvamalgam

188,17

Ikke kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering

188,17

Kombineret, sølvamalgam

256,93

Kombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering

256,93

Dobbeltkombineret, sølvamalgam

468,56

Dobbeltkombineret, sølvamalgam, gradvis ekskavering

468,56

Glasionomer, enkeltfladet

390,21

Glasionomer, enkeltfladet, gradvis ekskavering

390,21

Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering

Ikke fast pris

Plast, enkeltfladet

390,21

Plast, enkeltfladet, gradvis ekskavering

390,21

Plast, flerfladet

Ikke fast pris

Plast, flerfladet, gradvis ekskavering

Ikke fast pris

Plast, enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid

Ikke fast pris

Plast, enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid

Ikke fast pris

Plast, flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid

Ikke fast pris

Plast, flerfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid

Ikke fast pris
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Rodbehandlinger
a. Rodbehandling (pulpaoverkapning)

185,08

b. Rodbehandling (koronal amputation)

214,87

c. Rodbehandling (akut oplukning)

214,87

d. Rodbehandling (apikal amputation og fyldning pr. kanal)

Ikke fast pris

Tandudtrækning
Tandudtrækning (inkl. bedøvelse), pr. tand

306,35

Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning

106,69

Parodontalbehandling og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste
Almindelig parodontalbehandling

459,27

Udvidet parodontalbehandling

793,79

Udvidet tandrensning

260,74

Tandrodsrensning, pr. tand
Kirurgisk parodontalbehandling

98,49
Ikke fast pris

Kontrol efter parodontalbehandling
Operativ fjernelse af tand m.v.

241,72
Ikke fast pris

Tillæg til honorarer
Betaling på hverdage 16-20, lørdage 08-14, normal takst+50%, dog minimum:
Betaling på hverdage 20-08, lørdage efter 14, søn- og helligdage, normal takst+100%, dog minimum:

885,00
1180,00

Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse

247,00

Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (30-44 minutter)

233,00

Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 minutter (45-60 minutter)

233,00

Tillæg for behandling udenfor klinik, pr. besøg

396,00

Afstandstillæg, pr. km
Kørselsgodtgørelse i egen bil, pr. km
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13,00
4,29

