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Förord 
Klassifikationen av åtgärder i mun och käkar är en del av den nationella åtgärdsklassifikationen för hälso- och 

sjukvården som upprätthålls av enheten för informationsstrukturer vid Institutet för hälsa och välfärd. 

Klassifikationen används inom både den offentliga och den privata sektorn. Folkpensionsanstalten använder 

klassifikationen för att beräkna och fastställa den ersättningsbara delen av klientavgifter för åtgärder i mun och 

käkar, och den offentliga hälso- och sjukvården använder den för att fastställa förordningsenliga klientavgifter för 

åtgärder i mun och käkar. Åtgärdernas svårighetsklass anges också med en siffra i anslutning till koden. THL 

ansvarar inte för åtgärdens svårighetsgrad. Klassifikationen av åtgärder i mun och käkar har också kopplingar till 

det strukturella datainnehållet i Patientdataarkivet; många åtgärder uppdaterar nuläget i tand- och munområdet 

(status). 

Denna klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2021 ersätter upplagan från år 2019. Klassifikationen finns 

tillgänglig i elektronisk form i sin helhet på kodservern (www.thl.fi/koodistopalvelu) både som separat 

klassifikation och som en del av hälso- och sjukvårdens åtgärdsklassifikation. Klassifikationen uppdateras på 

kodservern, och därför rekommenderar vi att den versionen används som s.k. masterversion. Respons och 

utvecklingsförslag skickas till expertgruppen för klassifikation av åtgärder i mun och käkar via THL:s kodtjänst 

(koodistopalvelu@thl.fi). 

Expertgruppen för klassifikation av åtgärder i mun och käkar har gjort uppdateringar specifikt för proteskoder i 

klassifikationen. På samma sätt har vissa av de befintliga klasserna varit föremål för textändringar. För att 

säkerställa användningen av Patientdataarkivet kommer betydande ändringar i klassifikationen i fortsättningen att 

samordnas med ändringar som företas i arkivet. 

Expertgruppen för klassifikation av åtgärder i mun och käkar har deltagit i uppdateringsarbetet av klassifikationen. 

Sedan 2019 har ett nätverk av experter på oral hälsovård registrerats för vidareutveckling av klassificeringen. 

Sammansättning för expertgruppen: 

 Ordförande: Harjunmaa Ulla, THL 

 Sekreterare: Räty Tarja, THL 

Medlemmar: Auero Merja, STM; Kock Tuula, Finlands Kommunförbund; Helminen Sari, FPA; Savanheimo Nora, 

Finlands Tandläkarförbund; Helkiö Anni, Helsingfors stad; Rajapuro Atte, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, 

sektionen för protetik och bettfysiologi; Furuholm Jussi, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, sektionen för 

kariologi; Kuosmanen Kirsi, Munhälsovårdens Fackförbund; Pernu Hilkka, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, 

sektionen för parodontologi; Ohtonen Jaana, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, sektionen för ortodonti; 

Kuhlefelt Marina, Oral och Käkkirurgföreningen i Finland r. f; Snellman-Gröhn Satu, Föreningen för Tandläkare vid 

Hälsovårdscentral, Härkönen Mikko THL 

Jag vill tacka expertgruppen för uppdateringsarbetet. Ett särskilt tack till Ulla Harjunmaa, som fungerar som 

ordförande och tack till Lisa Grönroos för att ha granskat översättningen till svenska. 

Mikko Härkönen 

Utvecklingschef, THLEnheten för data och analys 

CodeServer 

  

http://www.thl.fi/koodistopalvelu
http://thl.fi/
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E Tänder, käkar, munhåla och svalg 

EA Åtgärder i läppar 

EAA Incision, resektion, excision av läpp 

CodeID LongName ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EAA00 Incision av läpp Inkluderar dränage Biopsi av läpp, se TEA 2 

EAA10 Exstirpation av lokal förändring av läpp   3 

EAA20 Resektion av överläpp   6 

EAA25 Exstirpation av överläpp    

EAA30 Resektion av underläpp   6 

EAA35 Exstirpation av underläpp    

EAA99 Annan resektion eller excision av läpp   6 

EAB Rekonstruktiva ingrepp på läpparna 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EAB00 Suturering av läpp  Inkluderar 

sårrevision. 

 3 

EAB10 Operation av 

läppfrenulum 

  Frenulumoperation, 

EJC20 

4 

EAB20 Läpprekonstruktion 

eller -plastik 

 Inkluderar sk. lip 

shave -operation. 

Gäller inte läppspalt, 

se EAB30 

8 

EAB30 Läpprekonstruktion 

eller -plastik på 

grund av läppspalt 

Primar 

rekonstruktion 

med tillägskod 

ZSZ00 och 

sekundär 

rekonstruktion 

med ZSZ10. 

 Operation av 

kombinerad läpp-

gomspalt, se EHC 

10 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EAB99 Annan 

rekonstruktion av 

läpp 

   8 

EAW Andra åtgärder på läpparna 

CodeID Lång_namn A:Komplexitet 

EAW99 Annan operation av läppar 8 

TEA00 Biopsi av läpp 4 

EB Åtgärder på tänder 

EB_ Diagnostisk radiologi av tänder 

CodeID Långt_namn 

EB1AA Tandröntgen 

EB1BI Tanduppsättning och käk, volymtomografi, 1 - 2 käkshalvor 

EB1CA Tandröntgen - tilläggsbildet 

EB1CI Tanduppsättning och käk, volymtomografi, 3-4 käkshalvor 

EB1DI Volymtomografi av en eller flera tänder 

EB1HA Ortopantomo- eller annan enkel spaltröntgen av käkar och tänder 

EB1JA Dubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av käkar och tänder 

EB1MA Röntgenkefalometri 

EB1SA Tandröntgen, Bite-Wing-bild på sidsidan av tänderna 

EB1TW 3-dimensionella modeller av tänderna 
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EBA Extraktion av tand eller del av tand 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EBA00 Tandextraktion   4 

EBA05 Krävand icke operativ 

extraktion av tand 

 Inkluderar skiljning av rötter i 

tand med många rötter. 

7 

EBA10 Operativ extraktion av 

tand 

 Inkluderar bl.a. operativ 

extraktion av oerupturad eller 

käkbenet retinerad tand 

10 

EBA12 Krävande operativ 

extraktion av tand 

T.ex. djup liggande 

oerupterad tand. 

 12 

EBA15 Sanering av tänderna Extraktion av minst fyra 

tänder per käke. 

 8 

EBA20 Avlägsnande av del av 

tand, hemisektion 

T.ex. extraktion av en rot 

från tand med flera rötter. 

Hemisektion av tand med 

flera rötter. 

 7 

EBA30 Rotextraktion Extraktion av radix. Vid tand 

med flera rötter antecknas 

åtgärder bara en gång. 

 4 

EBA40 Rotspetsresektion  Inkluderar även retrograd 

fyllning. 

8 

EBA45 Rotspetsresektion av 

tand med flera rötter 

 Inkluderar även retrograd 

fyllning. 

10 

EBA99 Annan operativ 

tandextraktion 

   

EBB Kirurgisk rekonstruktion eller ersättande av tänder 

CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluder

ar 

A:Komplexite

t 

EBB00 Behandling av 

tandluxation 

 Innehåller möjlig fixering  10 
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CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluder

ar 

A:Komplexite

t 

EBB05 Behandling av 

tandfraktur 

 Innehåller möjlig fixering  6 

EBB10 Insättning av 

tandimplantat 

  Vid insättning av 

flera implantat vid 

samma tillfälle 

noteras varje 

implantat med 

egen kod, se 

EBB11. 

11 

EBB11 Insättning av 

följande 

tandimplantat vid 

samma besök 

Varje implantat 

registeras 

separat. 

  10 

EBB15 Friläggande av 

implantatdistans 

Friläggande av 

varje 

implantatdistan

s kodas skilt. 

  7 

EBB20 Transplantation av 

tand 

 Inkluderar korssutur  10 

EBB40 Kirurgisk 

reparation av 

rotkanalsperforatio

n och/eller 

resorption på 

rotens yttre yta 

 Vårdhelhet, som omfattar 

krävd 

tandköttsoperation, 

reparationsåtgärder av 

perforationen/resorption

en och tillslutning av 

operationsområdet. 

 10 

EBB50 Kirurgisk 

reparation av 

rotkanalsperforatio

n och/eller 

resorption på 

rotens yttre yta, 

krävande 

 Vårdhelhet, som omfattar 

krävd 

tandköttsoperation, 

reparationsåtgärder av 

perforationen/resorption

en och tillslutning av 

operationsområdet. 

 12 

EBB99 Annan operativ 

rekonstruktion av 

tand 
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EBU Avlägsnande av fixationsapparater från tänderna 

CodeID Långt_namn ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EBU00 Avlägsnande av 

fixationsapparat från 

tänderna 

Avlägsnande av tandimplantat, se ECU00. Avlägsnande 

av fast apparatur för ortodontisk vård, se SJC 

4 

EBW Andra operationer på tänderna 

CodeID Långt_namn ALONG:Exkluderar 

EBW99 Annan tandoperation Punktion och punktionbiopsi, se TE. 

EC Operationer i gingiva och alveolarutskott 

EC_ Annan åtgärd på gingiva och alveolarutskott 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

TEC00 Punktionsbiopsi av gingiva 0 

ECA Incision, biopsi och excision av gingiva och alveolarutskott 

CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkludera

r 

ALONG:Exkludera

r 

A:Komplexite

t 

ECA00 Friläggning av tand Friläggning av 

intraossealt 

belägen tand. 

  7 

ECA10 Incision av gingival 

abscess 

Omfattar dränage.   3 

ECA20 Biopsi av gingiva   Nålbiopsi, se 

TEC00 

4 

ECA30 Excision av 

gingivaförändring 

T.ex. excision av 

hyperplasi. 

  6 

ECA35 Krävande excision av 

gingivaförändring 

T.ex. omfattande 

gingivaektomi. 

  10 
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CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkludera

r 

ALONG:Exkludera

r 

A:Komplexite

t 

ECA40 Behandling av 

gingival eller 

parodontal abscess 

   9 

ECA50 Parodontal flap-

operation 

   10 

ECA55 Krävande parodontal 

flap-operation 

Operationen är 

krävande på grund 

av dess omfattning 

eller något annat 

skäl som t.ex. 

antalet 

fixeringspunkter, 

tandens placering, 

tandmorfologi eller 

på grund av 

mjukdelsvävnaden

s struktur. 

  12 

ECA60 Exstirpation av 

främmande föremål i 

gingiva eller 

alveolarutskott 

   3 

ECA70 Regenerativkirurgisk 

flap-operation eller 

med 

tandköttstransplanta

t 

 Inkluderar 

operation med 

hjälp av membran 

eller andra 

regenerativa 

material eller 

alloplastik 

 12 

ECA99 Annan incision, 

biopsi eller excision 

av gingiva och 

alveolarutskott 
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ECB Rekonstruktiva ingrepp på gingiva och alveolarutskott 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

ECB00 Suturering av gingivan (inkl. ev. 

revision) 

  3 

ECB05 Slemhinneplastik T.ex. ärr, fistel, 

frenulum. 

 6 

ECB10 Rekonstruktion av gingiva   7 

ECB15 Plastikoperation av oronasal eller 

oroantral gingivafistel 

 Slutning av fistel i 

gommen, se EHC10 

9 

ECB17 Korrigering av gingivaspalt   6 

ECB20 Plastik av alveolarutskott   6 

ECB30 Plastik av alveolarutskott med hud- 

eller slemhinnetransplantat 

(sulcusplastik) 

  12 

ECB40 Plastik av alveolarutskott med 

bentransplantat eller alloplastiskt 

material 

  11 

ECB50 Kirurgisk behandling av fraktur på 

alveolarutskotts 

  7 

ECB60 Rekonstruktion av alveolarutskottet   12 

ECB65 Avbrytning och distraktion av 

alveolarutskottet 

  12 

ECB99 Annan rekonstruktion av gingiva och 

alveolarutskott 
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ECU Uttagningen av material eller apparatur från alveolarutskott 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

ECU00 Uttagning av implantat 

eller fixationsapparat från 

alveolarutskott 

 Inkluderar uttagning av 

tandimplantat 

10 

ECU05 Insättning av mini-

tandimplantat eller -skruv, 

begränsad 

Kräver ingen operation. Koden 

antecknas en gång oberoende 

av antalet implantat eller 

skruvar. 

 4 

ECU06 Insättning av mini-

tandimplantat eller -skruv 

Kräver operation. Koden 

antecknas en gång oberoende 

av antalet implantat eller 

skruvar. 

 6 

ECW Andra operationer på gingiva och alveolarutskott 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

ECW05 Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv, begränsad 1-2 implantat 4 

ECW06 Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv 3 implantat eller flera 5 

ECW99 Annan operation på gingiva och alveolarutskott   

ED Åtgärder i underkäken 

ED_2 Andra åtgärder på underkäke 

CodeID Långt namn A:Komplexitet 

TED10 Punktionsbiopsi av underkäken 0 

ED_ Diagnostisk radiologi av underkäke 

CodeID Långt_namn 

ED1AA Underkäken, röntgen 
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EDA Incision, biopsi av underkäke 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EDA00 Incision av underkäkben Inkluderar dränage 5 

EDA10 Biopsi av underkäkben  5 

EDB Delresektion, totalexstirpation av underkäke 

CodeID Långt_Namn ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EDB00 Resektion av underkäkben  13 

EDB10 Exstirpation av underkäke 

(mandibulektomi) 

 15 

EDB20 Hemimandibulektomi  14 

EDB30 Koronoidektomi  10 

EDB99 Annan resektion av underkäkben Transplantat och lambåer, se Z. se 

www.thl.fi/koodistopalvelu 

 

EDC Rekonstruktiva ingrepp på underkäken 

CodeID LångtNamn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EDC00 Kondylotomi på underkäken   13 

EDC05 Segmentell osteotomi i 

mandibula 

  13 

EDC10 Sagittal ramusosteotomi på 

underkäkens övre del 

  13 

EDC15 Vertikal ramusosteotomi på 

underkäkens övre del 

  13 

EDC20 Annan ramusosteotomi på 

underkäken 

  13 

EDC25 Corpusosteotomi eller -

ektomi på underkäken 

  13 

http://www.thl.fi/koodistopalvelu
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CodeID LångtNamn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EDC30 Genioplastik   13 

EDC31 Box-operation av 

underkäkben 

Vid sömnapne.  13 

EDC32 Sluten reposition och 

immobilisation av fraktur i 

processus condylaris 

  13 

EDC34 Sluten reposition och 

immobilisation av fraktur i 

corpus mandibularis 

  13 

EDC36 Öppen reposition och 

osteosyntes av kondylfraktur 

 Inkluderar fixation med skruvar 

eller plattor samt eventuel 

extern fixation 

13 

EDC38 Öppen reposition och 

immobilisation av fraktur i 

corpus mandibularis 

 Inkluderar fixation med skruvar 

eller plattor samt eventuel 

extern fixation 

13 

EDC42 Rekonstruktion av underkäke 

med implantat 

T.ex. 

Skivrekonstruktion. 

 13 

EDC45 Rekonstruktion av 

underkäken med 

bentransplantat 

  13 

EDC50 Avbrytning och horisontal 

distraktion av underkäkben 

  13 

EDC55 Avbrytning och vertikal 

distraktion av underkäkben 

  13 

EDC99 Annat rekonstruktivt ingrepp 

på underkäkben 

   

EDW Andra operationer på underkäken 

CodeID Långt_Namn 

EDW99 Annan operation på underkäkben 
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EE Åtgärder i käklederna 

EE_2 Andra åtgärder på maxilla 

CodeID Långt_Namn A:Komplexitet 

TEE00 Punktionsbiopsi av överkäken 0 

EE_ Diagnostisk radiologi av överkäke 

CodeID Längt_Namn 

EE1AA Överkäken eller gommen röntgen 

EE1HA Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkshalva) 

EE1JA Tomografi eller implantatröntgen av käken, omfattande (två käkshalvor) 

EE1KA Tomografi eller implantatröntgen av käken, mycket omfattande (3-4 käkshalvor) 

EEA Öppnande av övre käken eller biopsitagande 

CodeID Långt_Namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EEA00 Incision i överkäkben Inkluderar dränage 5 

EEA10 Biopsi av överkäkben  5 

EEB Resektion, exstirpation av överkäken 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EEB00 Delresektion av överkäkben 13 

EEB10 Hemimaxillektomi 14 

EEB20 Totalexstirpation av överkäken 15 

EEB99 Annan resektion av överkäkben  
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EEC Rekonstruktiva ingrepp på överkäken 

CodeID Långt_Namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EEC00 Segmentosteotomi 

på överkäken 

   13 

EEC01 Distraktion av 

överkäkben 

   14 

EEC02 Kirurgisk distraktion 

av överkäkben, rapid 

expansion 

   14 

EEC05 Le Fort I-osteotomi    13 

EEC10 Le Fort II-osteotomi    14 

EEC15 Le Fort III-osteotomi    15 

EEC16 Annan distraktion av 

ansikte och skalle 

   14 

EEC20 Sluten reposition och 

osteosyntes av 

överkäksfraktur 

 Inkluderar 

maxillomandibulär 

fixering, IMF 

 12 

EEC25 Öppen reposition 

och osteosyntes av 

överkäksfraktur 

 Inkluderar fixation 

med skruvar eller 

plattor samt eventuel 

extern fixation 

 13 

EEC30 Reposition av 

kindbensfraktur 

T.ex. lyft med 

krok. 

  10 

EEC35 Öppenreposition och 

osteosyntes av 

kindbenfraktur 

 Inkluderar fixation 

med skruvar eller 

plattor samt eventuel 

extern fixation 

 11 

EEC40 Anläggande av 

suspension eller 

extern fixation av 

överkäken 

   13 
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CodeID Långt_Namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EEC42 Rekonstruktion av 

överkäken med 

implantat 

   14 

EEC45 Rekonstruktion av 

överkäken med 

bentransplantat 

  Bentransplantatets 

material anges med 

tilläggskod, se ZZH 

14 

EEC99 Annat rekonstruktivt 

ingrepp på 

överkäkben 

    

EEW Andra operationer på överkäken 

CodeID Långt namn 

EEW99 Annan operation på överkäken 

EF Övriga operationer i käkarna 

EFA Resektion, exstirpation av lesioner i käkarna 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

EFA10 Exstirpation av tumör i käke  12 

EFA20 Dekortikation av käke Vid osteomyelitbehandling. 13 

EFA40 Fenestration av käkcysta  6 

EFA50 Exstirpation av käkcysta  10 

EFA99 Annan resektion av käke   
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EFB Rekonstruktiva ingrepp på käkarna 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EFB10 Benplastik på käke T.ex. torus, linea 

mylohyoidea. 

 9 

EFB20 Öppen reposition och 

immobilisering av multipla 

ansiktsfrakturer 

  15 

EFB30 Extern fixation vid behandling 

av ansiktsfraktur 

  13 

EFB40 Exstirpation av osteosyntes- 

eller fixationsmaterial 

 Inkluderar uttagning av 

fixationsmaterial eller 

distraktionsapparat t.ex. vid 

multippel ansiktsfraktur 

13 

EFB45 Uttagning av distraktions 

apparat från käken 

  8 

EFB50 Ortodontisk åtgärd i samband 

med ortognatisk kirurgi 

  10 

EFB60 Plastik av käkben/ansiktsben 

med hjälp av bentransplantat 

eller alloplastik 

  13 

EFB99 Annan rekonstruktion av käke    

EFW Andra operationer på käkarna 

CodeID Långt_Namn 

EFW99 Annan operation på käke 
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EG Åtgärder i käklederna 

EG_2 Andra åtgärder på käkled 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

TED00 Reposition av luxerad underkäke  3 

TEG00 Injektion i käkleden Inkluder biopsi och medicinering 4 

EG_ Diagnostisk radiologi på käkled 

CodeID Långt_namn 

EG1AA Käkleder, röntgen 

EG1BF Käkledernas MR-undersökning (under 1,5T) 

EG1BG Käkledernas MR-undersökning (1,5T) 

EG1BM Käkledernas MR-undersökning (över 1,5T) 

EG1CB Käkledsartrografi 

EG1CF Käkledernas MR-undersökning (under 1,5T), omfattande 

EG1CG Käkledernas MR-undersökning (1,5T), omfattande 

EG1CM Käkledernas MR-undersökning (över 1,5T), omfattande 

EG1DF Käkledernas MR-undersökning (under 1,5T), mycket omfattande 

EG1DG Käkledernas MR-undersökning (1,5T), mycket omfattande 

EG1DM Käkledernas MR-undersökning (över 1,5T), mycket omfattande 
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EGA Åtgärder i käkledsskopi 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EGA00 Käkledsartroskopi  10 

EGA05 Spolning av käkled  8 

EGA10 Incision av käkled Inkluderar dränage 8 

EGA20 Biopsi av käkled  12 

EGB Resektion av käkled 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EGB00 Kondylektomi på käkled 12 

EGB10 Diskektomi eller -plastik 12 

EGB20 Synovektomi av käkled 12 

EGB99 Annan resektion av käkled 12 

EGC Rekonstruktiva ingrepp på käkled 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EGC00 Öppen reposition av käkledsluxation 12 

EGC10 Plastikoperation på käkled 12 

EGC20 Plastikoperation på käkled med ben- eller annat transplantat 13 

EGC30 Protesoperation på käkled 14 

EGC99 Annan rekonstruktion av käkled  

EGU Uttagning av implant eller fixations apparat från mandibular led 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EGU00 Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto 7 
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EGW Andra operationer på käklederna 

CodeID Långt_namn 

EGW99 Annan operation på käkled 

EH Gommen 

EH_2 Annan åtgärd på gummen 

Denna grupp omfattar inte befintliga nationella koder. 

EH_ Diagnostisk radiologia av gummen 

Denna grupp omfattar inte befintliga nationella koder. 

EHA Incision eller biopsi av gommen 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EHA00 Incision i gommen 4 

EHA10 Biopsi i gommen 5 

EHB Resektioner i gommen 

CodeID Långt_namn ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EHB00 Excision av lokal tumör eller 

vävnadsförändring i gommen 

 10 

EHB99 Annan resektion av gommen Transplantat och lambåer, se Z, se 

Åtgärdsklassifikation 
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EHC Rekonstruktiva ingrepp på gommen 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EHC00 Suturering av sår i 

gommen 

 Inkluderar behövlig 

sårrevision 

4 

EHC10 Förslutning av 

oronasal eller 

oroantral fistel i 

gommen 

  12 

EHC20 Ärrevision i gommen   10 

EHC30 Rekonstruktion av 

gommen 

T.ex. efter tumöroperation.  15 

EHC31 Främre partiell 

rekonstruktion av gom 

   

EHC32 Bakre partiell 

rekonstruktion av gom 

   

EHC40 Korrektion av 

submukös kluven 

glom 

Primär, respektive sekundär, 

rekonstruktion anges med 

tilläggskod ur grupp ZSE, se 

Åtgärdsklassifikation. 

 13 

EHC50 Rekonstruktion av 

gomspalt med 

farynxlambå 

Primär, respektive sekundär, 

rekonstruktion anges med 

tilläggskod ur grupp ZSE, se 

Åtgärdsklassifikation. 

 15 

EHC60 Rekonstruktion av 

kombinerad läpp-

gomspalt 

Primär, respektive sekundär, 

rekonstruktion anges med 

tilläggskod ur grupp ZSE, se 

Åtgärdsklassifikation. 

 15 

EHC99 Annan rekonstruktion 

av gommen 

   

EHU Operationer för uttagning av implant eller fixations apparat från gommen 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EHU00 Uttagning av implant eller fixations apparat från gommen 10 
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EHW Andra operationer på gommen 

CodeID Långt_namn 

EHW99 Annan operation på gommen 

EJ Åtgärder på tunga och munbotten 

EJ_ Annan åtgärd på tungan eller munbottnen 

Denna grupp omfattar inte befintliga nationella koder. 

EJA Incision, biopsi av tunga och munbotten 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

EJA00 Incision av förändring i tunga eller 

munbotten 

Inkluderar bl.a incision av abscess, 

hematom eller ranula 

9 

EJA10 Biopsi av tunga eller munbotten  5 

EJA20 Avlägsnande av främmande föremål från 

tunga eller munbotten 

 8 

EJB Resektion, exstirpation av tunga och munbotten 

CodeID Långt_namn ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EJB10 Exstirpation av tumör eller annan förändring i 

tungans främre eller centrala del 

Hemiglossektomi med olika koder 

(EJB40) 

9 

EJB20 Exstirpation av tumör eller annan förändring i 

tungbas 

 9 

EJB30 Exstirpation av tumör eller annan förändring i 

munbotten 

Omfattande delresektion av 

munbotten och tunga (EJB70) 

13 

EJB40 Hemiglossektomi   

EJB50 Total glossektomi   

EJB60 Omfattande exstirpation av tumör eller annan 

förändring i munbotten 
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CodeID Långt_namn ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EJB70 Omfattande resektion av tunga och 

munbotten 

  

EJB99 Annan resektion av tumör eller förändring i 

tunga och munbotten 

  

EJC Rekonstruktiva ingrepp på tunga och munbotten 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EJC00 Suturering av sår i tunga eller 

munbotten 

Inkluderar 

sårrevision 

 4 

EJC20 Frenulumoperation Inkluderar 

frenulumplastik 

 6 

EJC30 Korrigerings- och 

plastikoperation av tunga 

 Eventuella rekonstruktiuoner 

anges med tilläggskoder 

10 

EJC99 Annan korrigeringsoperation 

av tunga eller munbotten 

   

 

EJW Andra operationer på tunga och munbotten 

CodeID Långt_namn 

EJW99 Annan operation av tunga och munbotten 

EK Operationer i kinden 

EKA Incision, biopsi av kind 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EKA00 Incision av 

förändring i kind 

Inkluderar incision via 

munnen, t.ex. incision av 

abcess 

Inkluderar inte åtgärder via huden: 

Incision/dränage i huvud-

halsregion, QAA10 

4 

EKA10 Biopsi av kind   5 
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EKB Resektion av kind 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EKB00 Exstirpation av lokal tumör eller annan förändring i kind 8 

EKB99 Annan resektion av kind 8 

EKC Rekonstruktiva ingrepp på kind 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

EKC00 Suturering av kind Inkluderar sårrevision  3 

EKC10 Avlägsnande av 

främmande föremål från 

kind 

  3 

EKC20 Korrigerings- eller 

plastikoperation av kind 

Inkluderar operation på 

slemhinnans sida 

Inkluderar inte korrigering 

av huden på kind 

8 

EKC99 Annat rekonstruktivt 

ingrepp av kind 

   

EKW Andra operationer på kind 

CodeID Långt_namn 

EKW99 Annan operation på kind 

EL Operationer på spottkörtlar 

EL_2 Andra åtgärderpå spottkörtlar 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EL3AT UL-styrd biopsi från salivkörtel  

EL4AT UL-styrd finnålbiopsi från salivkörtel  

TEL00 Punktionsbiopsi av spottkörtel 1 

TEL40 Sondering av spottkörtelgång 2 
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EL_ Diagnostisk radiologi av spottkörtlar 

CodeID Långt_namn 

EL1CB Sialografi, gl. Parotis 

EL2CB Sialografi , gl. Submandibularis 

EL3AA Översikt av salivkörtel, röntgen 

EL3AE UL av salivkörtlar 

ELA Biopsi eller incision av stor spottkörtel 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

ELA00 Incision av 

förändring i 

spottkörtel 

Inkluderar bl.a. incision av 

abcess i stor spottkörtel 

 6 

ELA10 Sialodochotomi   8 

ELA20 Sialolithotomi   8 

ELA25 Sialolitotomi genom 

huden 

   

ELA30 Biopsi av stor 

spottkörtel 

Gäller åtgärder på de stora 

spottkörtlarna 

Inkluderar inte biopsi av små 

spottkörtlar i läppen (ELB10) 

10 

ELA40 Inläggande av stent i 

salivgången 
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ELB Operation för undersökning eller avlägsning av salivkörtel 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

ELB00 Operation för undersökning eller 

avlägsning av salivkörteltumör 

 12 

ELB10 Exstirpation av glandulae salivariae 

minores 

 9 

ELB20 Exstirpation av glandula sublingualis  10 

ELB30 Exstirpation av glandula 

submandibularis 

 12 

ELB40 Delresektion av glandula parotis  15 

ELB50 Totalexstirpation av glandula parotis  15 

ELB60 Radikal exstirpation av glandula 

parotis med offrande av 

ansiktsnerven 

Inkluderar avlägsnande av hela glandula 

parotis med offrande av ansiktsnerven, 

eventuellt även av omgivande strukturer 

 

ELB70 Exstirpation av tumörförändring eller 

annan förändring som växer in i 

parafangyeala utrymmet 

  

ELB99 Annan resektion eller excision av 

spottkörtel 

  

ELC Rekonstruktiva ingrepp på spottkörtlar 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

ELC00 Suturering av salivkörtel Inkluderar dränage 9 

ELC40 Rekonstruktion av salivkörtelgång  9 

ELC50 Translokation av salivkörtelgång  9 

ELC60 Occlusion av fistel på salivkörtel  10 
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ELW Andra operationer på spottkörtlar 

CodeID LongName 

ELW99 Annan operation på salivkörtel 

EW Reoperationer föranledda av sårkomplikationer som följd av tand-, käk-, 

mun- eller svalgoperation 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

EWA00 Granskning av sårruptur eller sårinfektion efter operation på hals, struphuvud, käke, 

mun eller svalg 

8 

EWE00 Reoperation på grund av blödning i operationssår i käke, mun eller svalg 12 

EWW99 Annan reoperation på grund av komplikation i operationssår i käke, mun eller svalg 12 
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S Tand- och munåtgärder i öppenvård 

SA Undersökningar och hälsogranskningar av mun och tänder 

SAA Undersöknings- och vårdplan 

Undersökningsåtgärderna bildar en helhet som alltid inkluderar anamnes, diagnos och vårdplan. 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SAA01 Begränsad undersökning 

av munnen 

 2 

SAA02 Grundundersökning av 

munnen 

Inkluderar klinisk undersökning av tuggorgan, tänder, 

stödjevävnader och slemhinnor. 

4 

SAA03 Specialistundersökning 

av munnen 

Inkluderar klinisk undersökning, baserar sig dessutom på 

kompletterande undersökningar och kräver 

specialkunskap. Omfattar undersökning av en patient som 

hänvisats till fortsatt undersökning / vård hos en specialist 

på grund av remiss eller screening. 

4 

SAB Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SAB03 Granskning av 

munnens 

hälsotillstånd 

Omfattar beskrivning av munnens, 

tändernas och stödjevävnadens status och 

i fråga om tänder som håller på att 

utvecklas bestämning av tändernas 

frambrytning. 

Omfattar inte 

sjukdomsdiagnos. 

3 

SAD Bedömning av munnens vårdbehov 

Bedömning av vårdbehovet är en klinisk åtgärd. Förutsätter patientjournalanteckningar, dock inte status- eller 

indexanteckningar. ./Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens tillstånd, inklusive 

bedömning av behovet av preventiv munvård. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SAD01 Bedömning av munnens vårdbehov, 

grundnivå 

Tar minst 10 

minuter. 

 2 

SAD02 Bedömning av munnens vårdbehov, 

omfattande 

Tar minst 20 

minuter. 

Omfattar 

hälsorådgivning 

4 
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SB Kompletterande undersökningar 

SBA Test och provtagningar gjorda på mottagningen 

Omfattar mikrobiologisk undersökning, provtagning av munvätska eller saliv och bestämning av 

salivavsöndringshastighet och salivens buffertkapacitet. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SBA00 Mikrobiologiska 

undersökningar 

Till exempel laktobacilltest, 

mutansstreptokocktest, 

jästsvampstest och 

mikrobiologiska undersökningar 

av tandkötts- och implantatfickor 

eller rotkanaler. 

 3 

SBA05 Molekylbiologiska 

undersökningar av 

munvätskor 

T.ex. Bestämning av halten av 

MMP-8 eller annan markör i prov 

av munvätska. Munvätska bildas 

vid munsköljning i samband med 

enzymtest (aMMP-8) som görs för 

att konstatera 

tandköttssjukdomar, och består 

av sterilt vatten och munsekret. 

 3 

SBA10 Bestämning av 

salivavsöndringshastighet 

 Bestämning av 

buffertkapacitet av 

saliv 

1 

SBA20 Bestämning av 

buffertkapacitet av saliv 

  1 

SBB Annan undersökning av mun och tänder 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SBB00 Fotografering av 

mun och tänder 

Fotografisk dokumentering av nuläget 

för kliniskt fynd, också vid ortodontisk 

behandling. Antecknas en gång per 

besök. 

 3 

SBB10 Avtryck av 

tänderna 

 Inkluderar 

gipsmodeller för vård 

3 
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SC Främjande av munhälsa 

Vård av stödjevävnadssjukdomar, såsom avlägsnande av subgingivalt tandsten, klassificeras inte som främjande av 

munhälsa (se SD). 

SCA Preventiv munnens hälsovård 

Förutsätter redogörelse i patientjournal. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SCA01 Preventiv munnens 

hälsovård i samband 

med samma 

vårdsbesök 

Tar minst 10 min. Inkluderar åtminstone 

två av följande 

åtgärder: 

hälsorådgivning, 

undervisning i tand- 

och munvård i hemmet, 

nödvändig 

fluorbehandling eller 

annan behandling och 

begränsat avlägsnande 

av plack och 

plackretention. 

2 

SCA02 Förebyggande 

munhälsovårdsbesök 

Ett skilt vård- eller 

rådgivningsbesök. ./Inkluderar bl.a. 

hälsorådgivning, näringsanalys, 

undervisning i hemvård, nödvändig 

fluorbehandling eller annan 

behandling, avlägsnande av plack 

och plackretentioner och 

utvärderingen av den preventiva 

vården. ./Tar minst 20 min. 

Inkluderar 

näringsanalys, 

undervisning i 

hemvård, nödvändig 

fluorbehandling eller 

annan behandling, 

avlägsnande av plack 

och plackretention och 

utvärderingen av 

åtgärderna i mun den 

preventiva vården 

3 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SCA03 Preventiv munvård, 

omfattande 

Tar minst 30 min. Omfattar bl.a. 

bedömning av 

preventiv vård, 

hälsorådgivning (bl.a. 

tobak och alkohol), 

handledning i rengöring 

av munnen, 

avlägsnande av mycket 

plack och 

plackretentioner, 

nödvändig 

fluorbehandling eller 

annan motsvarande 

behandling. 

4 

SCE Fissurförsegling 

Med fissurförsegling avses försegling av fissurerna på en hel, nyerupterad tand. Om ingreppet även innehattar 

avlägsnande av hårdvävnad som ersätts med en fyllning användes fyllningskod SFA00. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SCE00 Fissurförsegling av 

tand 

Fissur för seglingen anges per tand, en fissur för segling per 

tand. 

3 

SCG Infiltrationsbehandling av tandytan 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SCG01 Resininfiltration, fri 

tandyta 

Resininfiltrationsbehandling på fri tandyta 

 

3 

SCG02 Resininfiltration, 

approximalyta 

Resininfiltrationsbehandling på approximal tandyta. Åtgärden 

inkluderar utvidgning av tandmellanrum vid samma besök. Om 

utvidgningen genomförs vid ett separat besök används koden 

SXC05 för utvidgningen. 

6 

SD Behandling av sjukdomar i tandköttet och parodontiet 

Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i tandköttet eller stödjevävnaderna inklusive 

traumatisk gingival påbitning. Behandlingen omfattar behandling av in?ammation, vävnadsförändringar och bettet, 

parodontologisk ?xering samt patienthandledning och underhållsbehandling i anslutning till 

sjukdomsbehandlingen. 
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SDA Behandling av parodontit och tandköttsförändringar 

Tidsbaseringen beror på storleken på området som behandlas, vårdbehovet, hur allvarliga bindvävssjudomen och 

tandköttsförändringarna är och/eller på antalet faktorer som orsakar sjukdomen och deras lokalisering. 

Åtgärdskoderna SDA01-05 är tidsbaserade vårdåtgärder vid okomplicerad parodontit och/eller 

tandköttsförändringar. Vid ett patientbesök får man använda bara en SDA01-05-åtgärdskod för att beskriva den tid 

som dessa vårdåtgärder krävt. 

Koderna SDA12-SDA14 beskriver behandling av komplicerad parodontit och/eller svåra tanköttsförändringar. Dessa 

koder kan användas tillsammans med andra åtgärdskoder vid ett och samma patientbesök under förutsättning att 

den tid som åtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsbaserade åtgärder. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SDA01 Parodontologisk 

behandling, 

mycket 

begränsad 

Avlägsnande av liten mängd biofilm/plack och plackretentioner 

(plomböverskott, tandsten eller motsvarande) vid ett 

patientbesök. Handledning, rådgivning och 

underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar högst 

10 min. 

2 

SDA02 Parodontologisk 

behandling, 

begränsad 

Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner 

(plomböverskott, tandsten eller motsvarande) vid ett 

patientbesök. Putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och 

underhållsbehandling i samband med behandlingen. Tar minst 

10 min. 

3 

SDA03 Parodontologisk 

behandling 

Parodontologisk behandling. Tandköttsinflammation med ett 

måttligt antal etiologiska faktorer och/eller 

parodontitbehandling vid ett patientbesök. Avlägsnande av 

biofilm/plack och plackretentioner (plomböverskott, tandsten 

eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning 

av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i 

samband med behandlingen. Tar minst 20 min. 

5 

SDA04 Parodontologisk 

behandling, 

långvarig 

Parodontologisk behandling, långvarig. Tandköttsinflammation 

med ett stort antal etiologiska faktorer och/eller 

parodontitbehandling vid ett patientbesök. Avlägsnande av 

biofilm/plack och plackretentioner (plomböverskott, tandsten 

eller motsvarande). Behandling av tandköttsfickor och putsning 

av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i 

samband med behandlingen. Tar minst 30 min. 

7 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SDA05 Parodontologisk 

behandling, 

mycket 

långvarig 

Tandköttsinflammation med ett alltigenom stort antal 

etiologiska faktorer och/eller parodontitbehandling vid ett 

patientbesök. Avlägsnande av biofilm/plack och 

plackretentioner (plomböverskott, tandsten eller motsvarande). 

Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. 

Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband 

med behandlingen. Tar minst 45 min. 

9 

SDA12 Behandling av 

komplicerad 

parodontologisk 

sjukdom 

Behandling av 6 mm eller djupare tandköttsfickor, 

furkationsförändringar och benfickor. Krävande behandling av 

parodontit och tandköttsförändringar komplicerade av allmän 

sjukdom och/eller medicinering. Kan användas tillsammans 

med tidsbaserade koder vid samma patientebesök, men den 

använda tiden inkluderas inte i tidsbaserade åtgärder. 

7 

SDA13 Behandling av 

komplicerad 

parodontologisk 

sjukdom, 

omfattande och 

krävande 

Omfattande och krävande behandling av 6 mm eller djupare 

tandköttsfickor, långt gångna furkationsförändringar och och 

djupa benfickor. Behandling som kräver specialinstrument på 

grund av lokala förhållanden och/eller utbredd etiologi. 

Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar 

komplicerade av allmän sjukdom och/eller medicinering. Vid 

behov används riktad mikrobläkemedel och/eller 

vävnadsmodulering. Kan användas tillsammans med 

tidsbaserade koder vid samma patientebesök, men den 

använda tiden inkluderas inte i tidsbaserade åtgärder. 

9 

SDA14 Behandling av 

komplicerad 

parodontologisk 

sjukdom, 

omfattande och 

mycket 

krävande 

Behandling av parodontalsjukdomar förenade med avvikande 

behandlingssvar omfattande t.ex. behandling med stödjande 

läkemedel (mikrobläkemedel, vävnadsmodulering). Behandling 

av aggressiva parodontalsjukdomar. Omfattande och mycket 

krävande behandling av 6 mm eller djupare tandköttsfickor, 

långt gångna furkationsförändringar och och djupa benfickor. 

Krävande behandling som kräver specialinstrument på grund av 

lokala förhållanden i munnen och/eller utbredd etiologi. Mycket 

krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar 

komplicerade av allmän sjukdom och/eller medicinering. Kan 

användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma 

patientebesök, men den använda tiden inkluderas inte i 

tidsbaserade åtgärder. 

11 
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SDC Parodontologisk fixering 

SDC-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid samma patientbesök. 

Åtgärderskod inkluderar bettprovning i fixeringsområdet. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SDC10 Parontologisk 

fixering, begränsad 

Sammankoppling av 

tänder med 

fyllningsmaterial, 2 - 3 

tänder. 

 4 

SDC20 Parontologisk 

fixering, omfattande 

Sammankoppling av 

tänder med 

fyllningsmaterial, 4 eller 

flera tänder. 

 6 

SDC30 Parodontologisk 

förstärkt fixering, 

begränsad 

Sammankoppling av 

tänder med inplanterad 

eller ytlig förstärkning, 2-3 

tänder. 

Inkluderar ytfastsättning eller 

fastsättning i fåra på 

stödtänderna, insänkningar och 

fästande av fixeringsmaterial med 

fyllningsmaterial. 

7 

SDC40 Parodontologisk 

förstärkt fixering, 

omfattande 

Sammankoppling av 

tänder med inplanterad 

eller ytlig förstärkning, 4-6 

tänder. 

Inkluderar ytfastsättning eller 

fastsättning i fåra på 

stödtänderna, insänkningar och 

fästande av fixeringsmaterial med 

fyllningsmaterial. 

9 

SDC50 Parodontologisk 

förstärkt fixering, 

mycket omfattande 

Sammankoppling av 

tänder med inplanterad 

eller ytlig förstärkning, 

minst 7 tänder. 

Inkluderar ytfastsättning eller 

fastsättning i fåra på 

stödtänderna, insänkningar och 

fästande av fixeringsmaterial med 

fyllningsmaterial. 

11 
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SDD Behandling av parodontologisk ocklusion 

Åtgärderna hänger samman med behandling av bettrauma i parodontium i anslutning till bindvävnadssjukdomar. 

SDD-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid samma patientbesök, om tidgränserna för 

åtgärderna nås. 

Vid samma besök kan bara en SDD01-SDD03-kod användas. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SDD01 Behandling av parodontologisk 

ocklusion, begränsad 

T.ex. begränsad slipning av ocklusion. Tar minst 

10 min. 

3 

SDD02 Behandling av parodontologisk 

ocklusion 

Slipning av ocklusion och/eller omformning av 

kliniska kronor med t.ex. plomberingsmaterial. 

Tar minst 20 min. 

5 

SDD03 Behandling av parodontologisk 

ocklusion, omfattande 

Krävande slipning av bett och/eller omformning 

av tandkronor med t.ex. plomberingsmaterial. Tar 

minst 30 min. 

7 

SDD10 Behandling av ocklusion med 

bettskena på parodontologiska 

indikationer 

Åtgärden är en vårdhelhet som inkluderar 

tillverkning av bettskena med avtryck, provning 

och patienthandledning. 

9 

SF Fyllningsterapi 

I åtgärder inom SFA- och SFB-grupperna ingår avlägsnande av gammal fyllning, preparering av kaviteten, isolering 

och underfyllning, inpassning och finslipning av den färdiga fyllningen. Tillfällig fyllning ingår i åtgärden. 

Fyllningsåtgärderna är tandytsrelaterade. 

En tand har vid dessa åtgärder fem tandytor. 

SFA Direkt fyllningsterapi 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SFA00 Liten fyllning Liten reparation eller litet tillägg. Användes också då 

fissurförsegling når in till dentinet (se Preventiv tandvård SCE). 

3 

SFA10 Fyllning på en yta Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. Om flera 

fyllningar görs på samma yta under samma behandling, 

antecknas koden bara en gång. 

4 



   39(62) 

  

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  •  Institutet för hälsa och välfärd  •  Finnish Institute for Health and Welfare 

Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland  •  PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki  •  puh/tel +358 29 524 6000 

thl.fi  •  Twitter: @THLorg 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SFA20 Fyllning på två 

ytor 

Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. 6 

SFA30 Fyllning på tre 

eller flera ytor 

Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. Inkluderar 

fyllning gjord med tunnelpreparation i molar eller premolar. 

7 

SFA40 Tandkrona Fyllningen ersätter en avsevärd del av åtminstone fyra tandytor. 8 

SFB Indirekt fyllningsterapi 

Fyllning tillverkning med indirekt metod i tandlaboratorium eller på mottagningen. Åtgärden registreras och 

debiteras bara en gång, även med flera vårdbesök. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SFB10 Fyllning på en yta, 

tillverkad utanför 

munnen 

Fyllningen ersätter en 

avsevärd del av en tandyta. 

 6 

SFB20 Fyllning på två ytor, 

tillverkad utanför 

munnen 

Fyllningen ersätter en 

avsevärd del av två 

tandytor. 

Inkluderar framtandsfasader 

som inte når över incisalkanten 

8 

SFB30 Fyllning på tre ytor, 

tillverkad utanför 

munnen 

Fyllningen ersätter en 

avsevärd del av tre 

tandytor. 

Inkluderar framtandsfasader 

som når över incisalkanten 

11 

SFB40 Fylling på fyra ytor, 

tillverkad utanför 

munnen 

Fyllningen ersätter en 

betydande del av tandens 

fyra tandytor. 

 11 
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SFC Underfyllning 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SFC00 Pelare av 

fyllningsmaterial 

Åtgärden görs i anslutning 

till kronterapi. 

 7 

SFC01 Stödåtgärd för 

fyllningsterapi 

Tar högst 10 min. Innehåller t.ex. användning av 

parapulpal stift eller fyllning vid 

ett separat besök 

2 

SFC92 Annan krävnande 

stödåtgärd för 

fyllningsterapi 

Omfattar t.ex. förankring i 

rotkanalen med hjälp av 

stift. Tar mer än 10 min. 

 3 

SFD Stegvis exkavering av karies 

Åtgärden innebär behandling av djup karies med en tvåstegsmetod. Den omfattar borttagning av gammal fyllning, 

selektiv exkavering av karies och preparering av kaviteten, applicering av eventuell kavitetsliner på pulpaväggen 

och inpassning och färdigställande av provisorisk fyllning. Kräver separat vårdbesök. Om åtgärden inriktas på 

exponerad pulpa används koden SGC15. 

CodeID Långt_namn Inkluderar A:Komplexitet 

SFD10 Stegvis exkavering av karies, en 

tandyta 

Vävnadsskadan sträcker sig över en stor del av en 

tandyta, separat besök. 

3 

SFD11 Stegvis exkavering av karies, 

minst två tandytor 

Vävnadsskadan sträcker sig över en stor del av två 

eller flera tandytor, separat besök. 

4 

SFE Kariessanering av tänderna 

Åtgärden omfattar borttagning av karies och tillverkning av provisoriska fyllningar för att stoppa flera kariesskador 

under samma vårdbesök. Om permanenta fyllningar görs vid samma vårdbesök dokumenteras de per tand med 

koderna för permanenta fyllningar. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SFE01 Kariessanering Borttagning av karies och tillverkning av provisoriska 

fyllningar för 3–6 tänder 

6 

SFE02 Kariessanering, 

omfattande 

Borttagning av karies och tillverkning av provisoriska 

fyllningar för minst 7 tänder 

9 
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SG Rotbehandling av tand 

SGA Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler 

Inkluderar eventuell medicinering. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A: Inkluderar A:Komplexitet 

SGA01 Tandens 

förstahjälp 

öppning 

Kortvarig öppning som är begränsad till 

pulpcavum. 

 3 

SGA02 Öppnande och 

utvidgande av 

tandens 

rotkanaler 

Hit hör ofta preparation av tand med en 

rotkanal. Tar högst 20 min. 

 4 

SGA03 Öppnande och 

utvidgning av 

tandens 

rotkanaler, 

krävande 

Hit hör ofta preparation av en tand med två 

rotkanaler. Tar minst 20 min. 

 5 

SGA04 Öppnande och 

utvidgande av 

tandens 

rotkanaler, 

mycket krävande 

Hit hör ofta preparation av en tand med tre 

rotkanaler. Tar minst 30 min. 

 7 

SGA05 Öppnande oct 

utvidgande av 

tandens 

rotkanaler, 

mycket krävande 

och långvarig 

Tar minst 45 min.  8 

SGA06 Avlägsnande av 

främmande 

föremål från 

tandens rotkanal 

Kräver ofta sitt eget besök eller tar så lång 

tid, att preparationen av rotkanaler inte kan 

avslutas under samma besök. ./Kräver 

också ofta specialkunskap och 

specialinstrument. Tar minst 30 min. 

Avlägsnande av ett 

avbrutet 

instrument, ett 

protetiskt stift, en 

skruv, plast, 

cement och så 

vidare. 

7 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A: Inkluderar A:Komplexitet 

SGA07 Avlägsnande av 

främmande 

föremål från 

tandens rotkanal, 

krävande 

Krävande behandling beroende till exempel 

på var det avbrutna instrumentet finns i 

tandens kanal, tandens placering, 

rotkanalens och tandens morfologi. Kräver 

ofta sitt eget besök eller tar så lång tid, att 

preparationen av rotkanaler inte kan 

avslutas under samma besök. Kräver också 

ofta specialkunskap och specialinstrument. 

Tar över 45 min. 

Avlägsnande av ett 

avbrutet 

instrument, ett 

protetiskt stift, en 

skruv, plast, 

cement och så 

vidare. 

9 

SGB Fyllning av tandens rotkanaler 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SGB00 Partiell amputation av tandens pulpa Partiell exstirpation och fyllning av 

pulpacavum. 

4 

SGB10 Fyllning av rotkanaler, tand med en 

rotkanal 

 3 

SGB20 Fyllning av rotkanaler, tand med två 

rotkanaler 

 5 

SGB30 Annan krävande rotfyllning Inkluderar rotfyllningen av tand med tre eller 

flera rotkanaler. 

7 

SGC Övriga behandlingar av tandens rotkanaler 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SGC00 Lokal 

medicinering av 

rotkanaler 

Behandling av 

tidigare 

preparerade 

rotkanaler, separat 

besök. 

  3 

SGC15 Direkt 

överkappning av 

pulpan 

 Åtgärd för 

överkappning av 

exponerad 

pulpa. Omfattar 

eventuell provisorisk 

fyllning. Kräver ofta 

separat vårdbesök. 

 3 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SGC20 Reparation av 

tandens 

kanalperforation 

eller inre 

resorption via en 

tandkanal 

Kräver ofta sitt 

eget besök eller tar 

så lång tid, att 

fyllningen av 

rotkanaler inte kan 

avslutas under 

samma besök. 

Kräver också ofta 

specialkunskap 

och 

specialinstrument. 

Tar minst 30 min. 

Ingrepp, som krävs för 

reparation av 

perforation eller 

resorption./Reparation 

av perforationer eller 

resorptioner i botten 

av kavum och i 

kanalens öppning. 

Egentlig fyllning av 

rotkanaler. 

7 

SGC30 Reparation av 

tandens 

kanalperforation 

eller inre 

resorption via 

tandkanal, 

krävande 

Krävande position 

av 

kanalperforation 

eller inre 

resorption, 

tandens placering 

eller 

tandmorfologi. Tar 

över 45 min. Kräver 

ofta sitt eget besök 

eller tar så lång tid, 

att fyllning av 

rotkanaler inte kan 

avslutas under 

samma besök. 

Kräver också ofta 

specialkunskap 

och 

specialinstrument. 

Ingrepp, som krävs för 

reparation av 

perforation eller 

resorption. 

Egentlig fyllning av 

rotkanaler. 

9 

SGC40 Restaurering av 

en tandkrona för 

rotbehandling 

eller en annan 

motsvarande 

stödåtgärd för 

rotbehandling av 

en tand 

Vid stor brist på 

tandmaterial 

lagning med en 

tillfällig eller slutlig 

fyllning före 

rotbehandling. 

Till exempel 

borttagning av en 

gammal tandfyllning 

och rekonstruktion av 

en tandpelare eller en 

omfattande och 

krävande tandfyllning 

för isolering av tanden 

under rotbehandling. 

 7 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SGC50 Tillslutning av en 

öppen rotspets i 

tanden 

Tillslutning av en i 

utvecklingsstadiet 

varande tandens 

rotspets med ett 

vävnadsvänligt 

material, med 

vilket man försöker 

säkra rotens 

utveckling till 

ända. 

 Egentlig fyllning av 

rotkanaler. 

8 

SGD Blekning av rotbehandlad tand 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SGD00 Juurihoidetun 

hampaan terän 

sisäinen 

valkaisu 

Inre blekning av 

krona på mörknad 

rotbehandlad tand. 

Tar minst 20 min. 

Den använda tiden 

inkluderas inte i 

andra tidsbaserade 

åtgärder. 

Omfattar isolering av 

tanden med 

kofferdam. Omfattar 

åtgärd för att skydda 

rotfyllningen och 

provisorisk lagning. 

Omfattar inte 

lagning efter 

blekningen. 

4 

SGD01 Juurihoidetun 

hampaan terän 

sisäisen 

valkaisun 

jatkohoito 

Inre tilläggsblekning 

av krona på 

mörknad 

rotbehandlad tand. 

Tar minst 15 min. 

Den använda tiden 

inkluderas inte i 

andra tidsbaserade 

åtgärder. 

Omfattar isolering av 

tanden med 

kofferdam. Omfattar 

provisorisk lagning. 

Omfattar inte 

lagning efter 

blekningen. 

3 
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SH Bettfysiologi 

Bettfysiologisk behandling förutsätter en diagnostiserad funktionsstörning, bettanomali eller skada. En normal 

kontroll i samband med annan tandvård utgör inte sådan bettfysiologisk vård som här avses. 

SHA Bettfysiologisk behandling 

Alla de bettfysiologiska åtgärder som utförts vid samma besök, och som inte har en egen kod i ett annat 

sammanhang, betecknas med en enda kod. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SHA01 Begränsad bettfysiologisk behandling Tar högst 10 min. 2 

SHA02 Bettfysiologisk behandling Tar högst 20 min. 4 

SHA03 Krävande bettfysiologisk behandling Tar högst 30 min. 5 

SHA04 Mycket krävande bettfysiologisk behandling Tar över 30 min. 7 

SHB Bettskena 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Exkluderar A:Komplexitet 

SHB00 Tillverkning och 

inprovning av 

bettskena 

Åtgärden är en helhet som inkluderar 

hela tillverkningen av en bettskena 

inklusive avtryck och 

patienthandledning. 

Reponering av luxerad 

käkled, se TED00 

9 

SHC Betthöjning 

Behandlingen förutsätter en diagnostiserad orsak till höjning av slitet bett. Inkluderar bedömning av 

betthöjningens omfattning, höjning av bettet med lämpligt material, samt inpassning av bettet. Åtgärderna 

SHC01—SHC03 är besöksspecifika. Om bettet höjs av preprotetiska orsaker, används koden SPA02. 

CodeID LongName ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SHC01 Betthöjning, begränsad minst 4 tänder 6 

SHC02 Betthöjning 5-8 tänder 9 

SHC03 Betthöjning, omfattande minst 9 tänder 11 



   46(62) 

  

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  •  Institutet för hälsa och välfärd  •  Finnish Institute for Health and Welfare 

Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland  •  PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki  •  puh/tel +358 29 524 6000 

thl.fi  •  Twitter: @THLorg 

SJ Ortodontisk behandling 

SJB Ortodontisk behandling med löstagbar apparatur 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SJB00 Inprovning av ortodontisk 

apparatur samt 

patienthandledning 

 5 

SJB10 Krävande improving av 

ortodontisk apparatur samt 

patienthandledning 

Oralmotorisk apparatur eller aktivator som 

inkluderar definition av konstruktionsbett. 

7 

SJB30 Arrangemang vid extraorala drag 

samt patienthandledning, 

löstagbar apparatur 

Instruering i användningen av extraoralt drag. T.ex. 

käkkappa, van Beek aktivatorns extraorala drag, 

ansiktsmask. I samband med första 

patienthandledningen 

2 

SJB60 Slipning och justering av 

löstagbar apparatur 

 4 

SJC Ortodontisk behandling med fast apparatur 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SJC01 Solitär braket, definition av 

plats och etsad fixering 

(etsad eller annan 

motsvarande fixering) 

Definition av 1-2 brackets som etsas. Användes med 

fixering av ett par knoppar för krossgummidragning eller 

när man ändrar fixeringsplatsen i tanden eller tillsätter 

till apparaten en saknad eller bortfallen bracket som har 

tillverkats tidigare. Koden inkluderar också avlägsnande 

av tidigare bracket och dess putsning av fixeringsämne. 

Kod användes inte för partiell tillverkining av en eller fast 

apparat för hela käken. 

2 

SJC02 Definiering av 

fixeringsplatsen och 

fixering (etsning) av 

bracketter 

Koden används för fixering (etsning) av 

delapparatsbracket, när antalet brackets är högst 6 per 

käke. 

6 

SJC03 Definiering av 

fixeringsplatsen och 

fixering (etsning) av 

bracketter, omfattande 

Koden används för bracketfixering (etsning) av apparat 

för hela käken när antalet brackets är 7-14 per käke. 

10 

SJC10 Ortodontiskt band / tand  3 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SJC20 Arrangemang vid 

extraorala drag samt 

patienthandledning, fast 

apparatur 

Instruering i användningen av extraoralt drag. T.ex. 

nackdrag, kombidrag, high-pull-drag, läppbuffert. I 

samband med första patienthandledningen. 

2 

SJC40 Avlägsnande av fast 

ortodontisk apparatur, 

begränsad 

Högst 6 brackets eller 6 retentionstrådfixeringar per käke. 4 

SJC50 Avlägsnande av fast 

ortodontisk apparatur 

Minst 7 brackets eller 7 retentionstrådfixeringar per käke. 6 

SJD Ortodontiska bågar 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SJD00 Uttagning och/eller återaktivering 

och fastsättning av båge på fast 

ortodontisk apparatur 

 5 

SJD10 Båge till fast ortodontisk 

apparatur 

 5 

SJD20 Individuellt formbar båge till fast 

ortodontisk apparatur 

 6 

SJD30 Krävande båge till fast ortodontisk 

apparatur 

 8 

SJD40 Cementering av prefabricerad 

palatinal- eller lingualbåge 

 5 

SJD50 Palatinal- eller lingualbåge 

tillverkad av tandläkaren 

Lingual- eller palatinalbåge som tandläkaren 

böjt, quad- eller bihelix, eller ansiktsbåge, 

ansiktsmask, käkkappa eller som tandläkaren 

utformat 

6 

SJE Slipning i samband med ortodontisk vård 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SJE90 Avslutande åtgärder i samband 

med ortodontisk vård 

Inkluderar balanserande bettslipning och slipning 

av mellanrummet mellan tänderna 

6 
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SJF Uppskattning av behov av ortodontisk behandling 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SJF01 Uppskattning av ortodontiskt 

behandlingsbehov 

Screeningundersökning utförd av tandläkare. 

Utvärdering av vårdresultat och slutgranskning. 

2 

SJX Övrig ortodontisk vård 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

SJX00 Reparation av ortodontisk apparatur utförd av tandläkare 6 

SP Tandprotetik 

Tandteknikerns arbete ingår inte i åtgärderna. 

SPA Förberedande åtgärder vid protetisk vård 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPA02 Förberedelser för 

tandprotetik 

Antecknas per patientbesök Omfattar de förberedelser för 

protetisk behandling och som 

inte har getts andra koder. 

Sådana är t.ex. kontroll av 

inpassningsriktningen för t.ex. 

bett, bettnivå eller protes, 

omformning av tändernas ytor 

och slipning av underskär, 

insänkningar och 

materialtillsatser för stöd och 

klamrar 

 

SPA06 Framställning av 

styrskena för 

tandprotetisk åtgärd 

Används i samband med 

styrskena för 1-2 implantat 

eller t.ex. i samband med 

förlängningsoperation av 

krona. 

Omfattar tagning av avtryck, 

inprovning och markering av 

planerade implantat. 

 

SPA07 Framställning av 

styrskena för 

tandprotetisk åtgärd, 

krävande 

Används i samband med 3 

eller flera implantat 

Omfattar tagning av avtryck, 

inprovning och markering av 

planerade implantat. 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPA10 

 

Attachments på 

tänderna, på 

tandimplantat eller 

implantatbaserade 

skenkonstruktioner 

Åtgärden antecknas per tand 

eller implantat. I samband 

med implantatbaserad 

skenkonstruktion antecknas 

åtgärden per implantat. 

 10 

SPA20 

 

Val och insättning av 

implantatdistans 

Varje implantatdistans 

antecknas separat. 

 3 

SPA30 Slipning för enskild 

tandkrona, bropelare 

eller stiftkrona 

Åtgärdshelheten antecknas 

per pelare. 

Omfattar preparering för 

stiftpelare eller attachments 

som utförs i samband med 

detta. 

5 

SPA31 Insänkning av 

parapulpalstift 

Åtgärden antecknas per stift   

SPA41 Tagning av 

precisionsavtryck för 

fast tandprotetik 

Används vid avtryckstagning 

för kron- eller bropelare eller 

implantat oberoende av 

metod ./.. Åtgärden 

antecknas per tand eller 

implantat 

Omfattar t.ex. öppning av 

tandköttsfickor, utprovning av 

individuell sked m.fl. 

stödåtgärder för avtryck och 

eventuell finslipning av tand- 

eller bropelare samt avtryck av 

motstående käke för protetiskt 

arbete. Omfattar bestämning 

av det inbördes förhållandet 

mellan käkarna i situationer 

där rådande betthöjd eller 

rådande bettförhållande inte 

ändras, utan betthöjden och -

förhållandet kan bestämmas 

utgående från patientens egna 

tänder. 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPA47 Tagning av 

precisionsavtryck för 

löstagbar tandprotes 

Används vid avtryckstagning 

av tandlös eller delvis 

tandlös käke för tillverkning 

av lösprotes ./..Antecknas per 

käke 

Omfattar bl.a. precisering av 

kanterna på individuell sked 

eller mall, skydd av underskär 

m.fl. stödåtgärder. ./.. 

Omfattar bestämning av det 

inbördes förhållandet mellan 

käkarna i situationer är 

rådande betthöjd eller 

rådande bettförhållande inte 

ändras, utan betthöjden och -

förhållandet kan bestämmas 

utgående från patientens egna 

tänder 

 

SPA48 Tagning av 

precisionsavtryck för 

löstagbar 

tandprotes, 

krävande 

Tagning av precisionsavtryck 

av tandlös eller delvis 

tandlös käke i fall, då 

precisering och inpassning av 

kanterna på individuell sked 

eller mall är särskilt 

tidskrävande eller avtrycket 

är mer krävande än normalt 

på grund av munnens 

anatomi, t.ex. följdtillstånd 

efter canceroperationer 

Omfattar bestämning av det 

inbördes förhållandet mellan 

käkarna i situationer där 

rådande betthöjd eller 

rådande bettförhållande inte 

ändras, utan betthöjden och -

förhållandet kan bestämmas 

utgående från patientens egna 

tänder 

 

SPA50 Bestämning av 

ocklusion och 

dentalbågens 

ställning 

Förutsätter registrering av 

ocklusion på annat sätt än 

genom normal 

indextagningsteknik. 

Omfattar bestämning av det 

inbördes förhållandet mellan 

käkarna i situationer där 

rådande betthöjd inte ändras, 

utan betthöjden kan 

bestämmas utgående från 

patientens egna tänder. 

 

SPA51 Bestämning av 

ocklusion och 

dentalbågens 

ställning, krävande 

Förutsätter användning av 

vaxmallar. 

Omfattar bestämning av bett 

och tandbåge eller bestämning 

av tandbågens form, inbördes 

ställning och betthöjd. 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPA52 Bestämning av 

ocklusion och 

dentalbågens 

ställning, mycket 

krävande 

Förutsätter användning av 

vaxmallar. 

Omfattar bestämning av bett 

och tandbåge eller bestämning 

av tandbågens form, inbördes 

ställning och betthöjd i 

situationer där t.ex. de 

anatomiska förhållandena i 

munnen är avvikande, t.ex. 

betydande diskrepans mellan 

käkarna eller kraftigt 

resorberade alveolarutskott 

eller eftertillstånd av trauma. 

 

SPA60 Inprovning av 

tandprotetisk 

konstruktions 

mellanstadier, 1-3 

enheter 

Används både vid löstagbar 

och fast protetik. Kronor eller 

broenheter 1-3. Vid löstagbar 

protetik kodning per käke. 

Omfattar bl.a. inpassning av 

tanduppsättning, inpassning 

och inkoppling av protes med 

metallskelett eller tandbro, 

kontroll av råbränning eller 

annan kontroll av tändernas 

form, exempelvis mellanrum 

för putsning och 

tandköttsfogar samt 

omregistrering eller slipning av 

bettet. Omfattar inpassning av 

protetiskt arbete i munnen och 

provisorisk cementering i 

samband med 

provanvändning. 

5 

SPA61 Inprovning av en 

tandprotetisk 

konstruktions 

mellanskeden, 4-6 

enheter 

Kronor eller broenheter 4-6 Omfattar bl.a. inpassning av 

tand- eller 

implantatbrostomme, kontroll 

av kopplingar, råbränning eller 

annan kontroll av tändernas 

form, som mellanrummen för 

putsning och tandköttsranden, 

samt omregistrering eller 

slipning av bettet. 

7 

SPA62 Inprovning av en 

tandprotetisk 

konstruktions 

mellanstadier, 7 eller 

flera enheter 

Kronor eller broenheter 7 

eller fler 

Ett typiskt fall omfattar 

inpassning av tand- eller 

implantatbrostomme, kontroll 

av kopplingar, råbränning eller 

annan kontroll av tändernas 

form, som mellanrummen för 

putsning och tandköttsranden, 

samt omregistrering eller 

slipning av bettet. 

9 
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SPB  Provisoriska tandprotetiska konstruktioner 

Framställning av provisorisk tand- eller implantatburen krona/bro, som görs i samband med slipning av tandpelare, 

insättning av implantat eller senare. Med provisoriet kan man även påverka utformningen av mjukvävnaden för den 

varaktiga konstruktionen. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar 

SPB05 Provisorisk fabriks- eller 

laboratorieframställd tand- eller 

implantatkrona eller broenhet 

Åtgärden ska antecknas en 

gång per tand, implantat 

eller enhet. 

 

SPB06 Framställning av provisorisk tand- 

eller implantatburen krona eller 

broenhet på mottagningen 

Åtgärden ska antecknas en 

gång per tand, implantat 

eller enhet. 

 

SPB07 Provisorisk löstagbar tandprotes Åtgärden ska antecknas 

bara en gång per protes 

när den provisoriska 

protesen färdigställs. 

Omfattar avtryckstagning, 

registrering av ocklusion, val av 

tandmodell och färg samt inprovning 

och kontroll av ocklusion. 

SPC Färdiga, fasta tandprotetiska konstruktioner 

Används vid inprovning av färdig konstruktion i samband med provanvändning eller slutlig cementering och 

fastsättning av t.ex. stiftpelare, tand- eller implantatkrona/bro. Omfattar bl.a. kontroll av ocklusionen och slipning 

av bettet samt rådgivning och handledning i edenvård. 

CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluder

ar 

ALONG:Excluder

ar 

A:Komplexit

et 

SPC01 Fast tandkrona Åtgärden antecknas en gång 

per tand 

  7 

SPC05 Fast 

tandkrona, 

krävande 

Åtgärden ska antecknas en 

gång per tand. Används vid 

framställning av krona som i 

fråga om slipning, läge, 

bestämningen av färg eller 

på annat sätt är mer 

krävande än normalt 

   

SPC06 

 

Fast mellandel 

till tandbro 

eller 

tandkronans 

utskjutande 

del 

Åtgärden ska antecknas 

enligt antalet tänder i varje 

mellandel eller utskjutande 

del i konstruktionen. 

 Innehåller inte 

mellandelar eller 

utskjutande delar 

av resinfästad bro 
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CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluder

ar 

ALONG:Excluder

ar 

A:Komplexit

et 

SPC07 Fast stiftpelare Stiftpelare som framställts 

utanför munnen. Åtgärden 

ska antecknas per pelare. 

  7 

SPC08 Implantatkron

a 

Åtgärden ska antecknas per 

implantatenhet. 

Åtgärden 

omfattar skydd 

som insätts på 

skruv vid 

skruvfixerad 

konstruktion. 

  

SPC09 Implantatkron

a, krävande 

Åtgärden ska antecknas per 

implantatenhet. Används vid 

framställning av krona som i 

fråga om slipning, läge, 

bestämningen av färg eller 

på annat sätt är mer 

krävande än normalt. 

Åtgärden 

omfattar skydd 

som insätts på 

skruv vid 

skruvfixerad 

konstruktion. 

  

SPC11 Fast mellandel 

till 

implantatbro 

eller 

utskjutande 

del av 

implantatbro 

eller -krona 

Åtgärden ska antecknas 

enligt antalet tänder i varje 

mellandel eller utskjutande 

del i konstruktionen. 

   

SPC31 Resinfästad 

tandbro 

framställd 

utanför 

munnen 

Koden antecknas bara en 

gång oberoende av hur 

många saknade tänder som 

ersätts 

Omfattar 

mellanled samt 

yt-, -inlay 

och/eller 

fastsättning i 

ränna på 

stödtänderna. 

 5 

SPC32 Resinfästad 

tandbro 

framställd 

utanför 

munnen, 

krävande 

Strukturellt krävande, t.ex. 

krävs minst 3 likriktade 

prepareringar i 

inpassningsriktningen. ./Kod

en antecknas bara en gång 

oberoende av hur många 

saknade tänder som ersätts 

Omfattar 

mellandelar yt-, 

inlay och/eller 

fastsättning i fåra 

på stödtänderna. 

 7 
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CodeI

D 

Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluder

ar 

ALONG:Excluder

ar 

A:Komplexit

et 

SPC36 Med direkt 

metod 

färdigställd 

fiberförstärkt 

tandbro 

ersättning av en tand med 

förankring i stödtänder eller 

ytlig förstärkning. Koden 

antecknas en gång 

oberoende av antalet 

stödtänder. 

Omfattar 

mellandel och yt-, 

inlay- och/eller 

fastsättning i fåra 

på stödtänderna, 

insänkningar och 

fixering av bro 

med 

fyllnadsmaterial. 

  

SPC37 Med direkt 

metod 

färdigställd 

fiberförstärkt 

tandbro, 

krävande 

Ersättning av en eller flera 

tänder på mottagningen 

med direkt metod med 

förankring i stödtänder eller 

ytlig förstärkning. 

Omfattar 

mellandelar och 

yt-, inlay- 

och/eller 

fastsättning i fåra 

på stödtänderna, 

insänkningar och 

fixering av bro 

med 

fyllnadsmaterial. 

  

SPD Färdiga, löstagbara helproteser 

Används vid inprovning av färdig tandprotes. Omfattar bl.a. kontroll av ocklusionen samt rådgivning och 

handledning i egenvård. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPD01 Slemhinneburen 

helprotes 

Antecknas när 

protesen färdigställts 

 4 

SPD03 Implantatburen 

helprotes 

Antecknas när 

protesen färdigställts 

Används i situationer där protesen 

har fästs vid två implantat. 

5 

SPD04 Implantatburen 

helprotes, krävande 

Antecknas när 

protesen färdigställs 
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SPE Färdiga, löstagbara delproteser 

Används vid inprovning av färdig tandprotes. Omfattar bl.a. kontroll av ocklusionen samt rådgivning och 

handledning i egenvård. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

SPE00 Partiell protes med gjutet skelett  12 

SPE01 Slemhinneburen delprotes Antecknas när protesen färdigställts 5 

SPE02 Delprotes med metallstomme Antecknas när protesen färdigställts 7 

SPE03 Implantatburen delprotes Antecknas när protesen färdigställts 8 

SPF Tand- och implantatprotetiska reparationsåtgärder 

CodeID Långt_namn ALONG:Anmärkning ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPF00 Reparation av tandprotes 

utan avtryck 

Används t.ex. vid slipning av 

protesens tryckpunkter eller vid 

aktiveringen av vanliga klamrar 

 4 

SPF02 Avtryckstagning för 

reparation av 

tandproteskonstruktion, 

begränsad 

Används vid reparation av avtagbar 

protes. Används i fast protetik vid 

reparation och avtryckstagning 

gällande enskild fasad, tand- och 

implantatkrona. 

  

SPF03 Avtryckstagning för 

reparation av 

tandproteskonstruktion, 

krävande 

Används vid rebasering av avtagbar 

protes. Omfattar även nödvändiga 

reparationsåtgärder. Används i fast 

protetik vid reparation av mer än en 

fasad, tand- eller implantatkrona. 

  

SPF10 Reparation av 

tandprotes, krävande 

Åtgärden kräver minst två besök. 

Protesreparation som kräver 

avtryck. 

 6 

SPF12 Inprovning av tandprotes 

i munnen vid reparation 

av avtagbar protes 

   

SPF13 Inprovning av tandprotes 

i munnen vid rebasering 

av avtagbar protes 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anmärkning ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPF20 Provisorisk rebasering av 

tandprotes 

T.ex. provisorisk rebasering av 

immediatprotes eller annan 

provisorisk rebasering med direkt 

metod. 

 4 

SPF41 Reparation av tandkrona, 

tandbro eller 

implantatkonstruktion, 

sedvanlig 

Används i samband med lösgöring, 

kapning, reparation och/eller 

fastsättning på nytt av tand- eller 

implantatkrona/bro eller 

implantantskena. 

 4 

SPF42 Reparation av tandkrona, 

tandbro eller 

implantatkonstruktion, 

krävande 

Används i samband med lösgöring, 

kapning, reparation och/eller 

fastsättning på nytt av tand- eller 

implantantkrona, implantatbro 

eller implantatbaserad 

konstruktion ../Åtgärden är, på 

grund av den konstruktion som 

använts eller t.ex. på grund av 

antalet implantat, mer krävande än 

vanligt. Ett typiskt fall är då man 

blir tvungen att lösgöra en 

permanent implantatbro. 

 6 

SPF43 Reparation av tandkrona, 

tandbro eller 

implantatkonstruktion, 

mycket krävande 

Används i samband med lösgöring, 

kapning, reparation och/eller 

fastsättning på nytt av tand- eller 

implantatkrona,implantatbro eller 

implantatskena ../.Åtgärden är, på 

grund av den konstruktion som 

används eller t.ex. på grund av 

antalet implantat, mycket 

krävande. Ett typiskt fall är 

situationer där man blir tvungen att 

lösgöra en permanent implantatbro 

som omfattar hela käken./ Används 

i situationer där kronan eller bron 

är mycket krävande på grund av 

material, form, läge eller 

omfattning. 

 8 

SPF61 Reparation av fasad på 

tandprotes, sedvanlig 

T.ex. på mottagningen med 

fyllningsmaterial. 

 6 
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CodeID Långt_namn ALONG:Anmärkning ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SPF62 Reparation av fasad på 

tandprotes, krävande 

 Omfattar 

nödvändigt avtryck. 

Omfattar t.ex. 

sandblästring som 

utförs på 

mottagningen. 

8 

SPF63 Fixering av fasad på 

tandprotes 

Förutsätter avtryck för reparation 

av protes 

  

SPF80 Reparation och 

aktivering av 

attachments för 

tandprotes 

Omfattar t.ex. byte av matrisdelar 

för attachments som utförs på 

mottagningen. 

 6 

SPG Specialproteser i mun- och ansiktsregionen 

Används för framställning av protetiska kontruktioner avsedda för behandling och rehabilitering av medfödda 

missbildningar, skador och tumörer i huvudet./ Koder som börjar på SPA och SPB kan användas i samband med de 

här behandlingarna. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. 

SPG00 Special tandprotes i 

underkäken 

 

SPG01 Vårdskiva i munnen Vårdplatta framställs antingen i samband med en munkirurgisk åtgärd eller för att 

stöda återhämtningsprocessen efter en sådan 

SPG02 Vårdskiva i 

munnens, krävande 

Vårdplatta framställs antingen i samband med en munkirurgisk åtgärd eller för att 

stöda återhämtningsprocessen efter en sådan. ../Till sin planering eller på grund 

av de anatomiska förhållandena är framställningen av vårdplattan mer krävande 

än normalt. ./Används t.ex. vid framställningen av implantatburen vårdplatta 

SPG06 Specialprotes i 

munområdet 

 

SPG07 Specialprotes i mun- 

och ansiktsområdet 
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SX Övriga åtgärder i munnen och på tänderna 

CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan 

lukien 

ALONG:Pois 

lukien 

A:Vaativuus 

SXA10 Slemhinnebiopsi i 

munnen 

 Inkluderar också 

läpparna 

Punktionbiopsier i 

munnen, se TE 

1 

SXA20 Lokal 

läkemedelsbehandling i 

munnen 

   0 

SXB00 Avlägsnande av stygn 

från slemhinna i munnen 

   2 

SXB10 Avlägsnande av 

sammankoppling eller 

fixation 

T.ex. vid trauma, 

bettfysiologisk eller 

parodontologisk 

vård. 

  4 

SXC Munområde, andra åtgärder 

CodeID Långt_namn ALONG:Inkluderar A:Komplexitet 

SXC05 Annan åtgärd i munnen och 

tänderna 

Omfattar åtgärder för vilka ingen annan särskild 

åtgärdskod har bestämts i åtgärdsklassifikationen. 

2 

SXC06 Kliniska arbetet i samband med 

framställning av sömnapnéskena 
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W Andra åtgärder som inriktas på flera 

organsystem 

WX Anestesiåtgärder 

Inkluderar inte blockering av perifer nerv (TAC00) 

WX0 Ingen anestesi 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

WX001 Smärtlindring utan läkemedel T.ex. hypnos, akvablåsor 2 

WX002 Sedering eller smärtlindring utan anestesi T.ex. lustgas, intravenöst läkemedel 4 

WX1 Lokala bedövningar 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

WX105 Ytanestesi, hud eller slemhinna Vid tandåtgärder ges bedövningen per käkhalva. 0 

WX110 Infiltrationsanestesi Vid tandåtgärder ges en bedövning per käkhalva. 0 

WX2 Ledningsanestesier 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

WX290 Annan ledningsanestesi T.ex. ledningsanestesi i munnen. 0 

WY Besöktyper 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

WYA00 Screening eller hälsokontroll  0 

WYA01 Munvården färdig, följande undersökning 

eller hälsogranskning om ett år 

Enbart för valfrihetens pilotanvändning  

WYA02 Munvården färdig, följande undersökning 

eller hälsogranskning om två år 

Enbart för valfrihetens pilotanvändning  
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CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

WYA03 Munvården färdig, följande undersökning 

eller hälsogranskning om tre år 

Enbart för valfrihetens pilotanvändning  

WYA20 Besök hos patienten  4 

WYA30 Förberedelse av svårbehandlad patient Rädd, rörelsehindrad el.dyl. 2 

WYA40 Bedömning av munhälsan och behovet av 

vård för en familj som väntar sitt första barn 

  

WYA50 Undersökning av munnen för studerande, i 

vilken behovet av munhygienisk rådgivning 

och vårdbehov utreds 

Undersöknings-, hälsogransknings- eller 

eventuella andra åtgärder 

dokumenteras separat. 

 

WYA60 Besök i anknytning till brådskande munvård Enbart för valfrihetens pilotanvändning  

WZ Intyg, recept, konsultationer och utlåtanden 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

WZA00 Begränsat intyg  0 

WZA90 Annat läkar- eller 

tandläkarintyg 

 2 

WZB00 Vårddirektiv och ev. recept 

givna per telefon 

Vid besök på mottagningne ingår recept i 

åtgärdskoden också om receptet ges per telefon. 

0 

WZC00 Vårdplanering eller 

konsultation 
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Y Uttagning av organ för transplantationer 

YEA Uttagning av vävnad från munnen för transplantation 

Uttagning av ben, eller brosk, se YNA. 

CodeID Långt_namn ALONG:Anm. A:Komplexitet 

YEA00 Uttackning av 

slämhinnetransplant från 

munnen 

 4 

YEA05 Uttagning av tandkötts- eller 

bindvävstransplantat 

Operation för uttagning av bindväv eller 

tandköttstransplantat från ett separat område vid 

parodontologisk eller munkirurgisk operation. 

10 

YNA Uttagningar av muskuloskeletal vävnad för transplantation 

CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

YNA09 Uttagning av annan benvävnad (UNS) för transplantation 4 
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Bilaga 1 Radiologiska undersökningar och 

åtgärder 
CodeID Långt_namn A:Komplexitet 

AA1AA Skalle, röntgen  

AA3AA Ansiktsskelett, röntgen  

CA1AA Orbita och optikuskanal, röntgen  

DM1AA Näsans bihålor, röntgen  

DM1AD Bihålor, DT-undersökning  

DM1QA Näsans bihålor, röntgen (t.ex.frontalbild i PA-projektion)  

EMA10 Biopsi av tonsill 2 

ENA10 Biopsi av farynx eller närliggande mjukdelar 2 

EN1AD Munhåla och hals, DT  

EN1BD Munhåla och hals, omfattande DT  

NA1AA Halsrygg, röntgen  

NK6HD Bentäthetsmätning med DT  

NK6MA Skelettålder, röntgen  

NK6PA Bentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen  

NK6QA Bentäthetsmätning med röntgen, omfattande  

QX2CB Fistulografi  

TEW99 Annan mindre operation i läppar, tänder, käkar, mun och svalg 0 

TQW30 Akupunktion  

WZC00 Vårdplanering eller konsultation  

 


	Förord
	E Tänder, käkar, munhåla och svalg
	EA Åtgärder i läppar
	EAA Incision, resektion, excision av läpp
	EAB Rekonstruktiva ingrepp på läpparna
	EAW Andra åtgärder på läpparna

	EB Åtgärder på tänder
	EB_ Diagnostisk radiologi av tänder
	EBA Extraktion av tand eller del av tand
	EBB Kirurgisk rekonstruktion eller ersättande av tänder
	EBU Avlägsnande av fixationsapparater från tänderna
	EBW Andra operationer på tänderna

	EC Operationer i gingiva och alveolarutskott
	EC_ Annan åtgärd på gingiva och alveolarutskott
	ECA Incision, biopsi och excision av gingiva och alveolarutskott
	ECB Rekonstruktiva ingrepp på gingiva och alveolarutskott
	ECU Uttagningen av material eller apparatur från alveolarutskott
	ECW Andra operationer på gingiva och alveolarutskott

	ED Åtgärder i underkäken
	ED_2 Andra åtgärder på underkäke
	ED_ Diagnostisk radiologi av underkäke
	EDA Incision, biopsi av underkäke
	EDB Delresektion, totalexstirpation av underkäke
	EDC Rekonstruktiva ingrepp på underkäken
	EDW Andra operationer på underkäken

	EE Åtgärder i käklederna
	EE_2 Andra åtgärder på maxilla
	EE_ Diagnostisk radiologi av överkäke
	EEA Öppnande av övre käken eller biopsitagande
	EEB Resektion, exstirpation av överkäken
	EEC Rekonstruktiva ingrepp på överkäken
	EEW Andra operationer på överkäken

	EF Övriga operationer i käkarna
	EFA Resektion, exstirpation av lesioner i käkarna
	EFB Rekonstruktiva ingrepp på käkarna
	EFW Andra operationer på käkarna

	EG Åtgärder i käklederna
	EG_2 Andra åtgärder på käkled
	EG_ Diagnostisk radiologi på käkled
	EGA Åtgärder i käkledsskopi
	EGB Resektion av käkled
	EGC Rekonstruktiva ingrepp på käkled
	EGU Uttagning av implant eller fixations apparat från mandibular led
	EGW Andra operationer på käklederna

	EH Gommen
	EH_2 Annan åtgärd på gummen
	EH_ Diagnostisk radiologia av gummen
	EHA Incision eller biopsi av gommen
	EHB Resektioner i gommen
	EHC Rekonstruktiva ingrepp på gommen
	EHU Operationer för uttagning av implant eller fixations apparat från gommen
	EHW Andra operationer på gommen

	EJ Åtgärder på tunga och munbotten
	EJ_ Annan åtgärd på tungan eller munbottnen
	EJA Incision, biopsi av tunga och munbotten
	EJB Resektion, exstirpation av tunga och munbotten
	EJC Rekonstruktiva ingrepp på tunga och munbotten
	EJW Andra operationer på tunga och munbotten

	EK Operationer i kinden
	EKA Incision, biopsi av kind
	EKB Resektion av kind
	EKC Rekonstruktiva ingrepp på kind
	EKW Andra operationer på kind

	EL Operationer på spottkörtlar
	EL_2 Andra åtgärderpå spottkörtlar
	EL_ Diagnostisk radiologi av spottkörtlar
	ELA Biopsi eller incision av stor spottkörtel
	ELB Operation för undersökning eller avlägsning av salivkörtel
	ELC Rekonstruktiva ingrepp på spottkörtlar
	ELW Andra operationer på spottkörtlar

	EW Reoperationer föranledda av sårkomplikationer som följd av tand-, käk-, mun- eller svalgoperation

	S Tand- och munåtgärder i öppenvård
	SA Undersökningar och hälsogranskningar av mun och tänder
	SAA Undersöknings- och vårdplan
	SAB Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd
	SAD Bedömning av munnens vårdbehov

	SB Kompletterande undersökningar
	SBA Test och provtagningar gjorda på mottagningen
	SBB Annan undersökning av mun och tänder

	SC Främjande av munhälsa
	SCA Preventiv munnens hälsovård
	SCE Fissurförsegling
	SCG Infiltrationsbehandling av tandytan

	SD Behandling av sjukdomar i tandköttet och parodontiet
	SDA Behandling av parodontit och tandköttsförändringar
	SDC Parodontologisk fixering
	SDD Behandling av parodontologisk ocklusion

	SF Fyllningsterapi
	SFA Direkt fyllningsterapi
	SFB Indirekt fyllningsterapi
	SFC Underfyllning
	SFD Stegvis exkavering av karies
	SFE Kariessanering av tänderna

	SG Rotbehandling av tand
	SGA Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler
	SGB Fyllning av tandens rotkanaler
	SGC Övriga behandlingar av tandens rotkanaler
	SGD Blekning av rotbehandlad tand

	SH Bettfysiologi
	SHA Bettfysiologisk behandling
	SHB Bettskena
	SHC Betthöjning

	SJ Ortodontisk behandling
	SJB Ortodontisk behandling med löstagbar apparatur
	SJC Ortodontisk behandling med fast apparatur
	SJD Ortodontiska bågar
	SJE Slipning i samband med ortodontisk vård
	SJF Uppskattning av behov av ortodontisk behandling
	SJX Övrig ortodontisk vård

	SP Tandprotetik
	SPA Förberedande åtgärder vid protetisk vård
	SPB  Provisoriska tandprotetiska konstruktioner
	SPC Färdiga, fasta tandprotetiska konstruktioner
	SPD Färdiga, löstagbara helproteser
	SPE Färdiga, löstagbara delproteser
	SPF Tand- och implantatprotetiska reparationsåtgärder
	SPG Specialproteser i mun- och ansiktsregionen

	SX Övriga åtgärder i munnen och på tänderna
	SXC Munområde, andra åtgärder


	W Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem
	WX Anestesiåtgärder
	WX0 Ingen anestesi
	WX1 Lokala bedövningar
	WX2 Ledningsanestesier

	WY Besöktyper
	WZ Intyg, recept, konsultationer och utlåtanden

	Y Uttagning av organ för transplantationer
	YEA Uttagning av vävnad från munnen för transplantation
	YNA Uttagningar av muskuloskeletal vävnad för transplantation

	Bilaga 1 Radiologiska undersökningar och åtgärder



