
 

 

ANALYSE 

SAMMENLIGNING AF PRISER PÅ GRUNDLÆGGENDE TANDPLEJEYDELSER 

I SKANDINAVIEN 2017 

 

 

Undersøgelser 

 

     

  

DK1 Sverige2 Norge3 

Prisforskel  S  

(+ mere end 

DK) 

Prisforskel  N 

(+ mere end 

DK) 

 

Almen undersøgelse og 

bitewings 564,63      494,73*    -12%   

 

Almen undersøgelse og 

bitewings** 564,63      669,10  647,53 19% 15% 

 

* Prisen her er baseret på, at undersøgelsen udføres af en tandplejer.  I Sverige kan der opkræves yderligere 

tilskud, hvis undersøgelsen er bid- eller tandkødsrelateret eller er mere omfattende, 289,74 kr. eller 847,12 kr. 

Yderligere tilskud kan også opkræves, hvis en tandlæge skal ind over tandplejerens undersøgelse, hvilket ikke 

er tilfældet i Danmark. Den danske ydelse – undersøgelse af patient henvist fra tandplejer – kan ikke anvendes 

i samme afregning.  Undersøgelsesydelserne DG, SU og DGBU har alle samme pris i Danmark, også uanset om 

yderen er tandlæge eller tandplejer.  

 

** I Norge er undersøgelsen inkl. 2 bitewings. Det norske forbrugerråds side med prissammenligninger - 

https://www.hvakostertannlegen.no/. Det er ikke specificeret, om ydelsen udføres af tandlæge eller tandplejer- 

den kan udføres af begge. Den svenske pris på basisundersøgelse og diagnostik inkl. røntgen er baseret på 

udførelse hos tandlæge, ikke de ofte anvendte specialister, hvor prisen er 69 % højere.  

 

 

      Forebyggelse 

 

I Sverige lægges der særlig vægt på IFB (individuel forebyggelse), hvorfor der også er flere typer IFB 

inkl. en takst ved risiko for sygdom, ved sygdom og en opfølgende IFB ved sygdom.  I Norge er IFB’en 

inkl. tandrensning. I alle lande kan ydelsen udføres af tandlæge eller tandplejer.  

 

  

DK Sverige2 Norge 

Prisforskel S 

(+ mere end 

DK) 

Prisforskel  N 

(+ mere end 

DK) 

 

IFB ved risiko for 

sygdom* 267,57      352,80    32%   

 

IFB ved sygdom* 267,57      364,96    36%   

 

IFB og tandrensning a 604,92 

 

577,76**  -4% 

 

IFB og tandrensning b 510,13 

 

577,76**  13% 

* I Danmark er ydelsen ikke differentieret efter sygdom eller risiko for sygdom. Samme ydelse omfatter begge 

tilstande. 

**Forbrugertjenesten har ingen prissammenligninger. Her er prisen baseret på offentlige takster. En webside -  

http://dintannlegeoslo.no/tannlege_priser.htm - der sammenligner priser på 30 klinikker i Oslo angiver prisen til ca. 

130 DKK.     

 

 

                                                 
1 Tandlægeoverenskomsten Oktober 2017. 
2 Kilde: Prislista 2017 Folketandvården.  Priser i DKK beregnet via DST’s købekraftparitet 2016 BNP – 12,33 SEK/EUR, 10 DKK/EUR. 
3 Kilde:  https://www.hvakostertannlegen.no. Website oprette af Norges forbrugerråd. Priser omregnet til DKK via Danmarks Statistik 
købekraftparitet 2016 EU-28 BNP, 13,76 NOK/EUR, 10 DKK/EUR.  

https://www.hvakostertannlegen.no/
http://dintannlegeoslo.no/tannlege_priser.htm
https://www.hvakostertannlegen.no/


 

 

Tandrensning 

      

  

DK Sverige2* Norge** 

Prisforskel  S  

(+ mere end 

DK) 

Prisforskel  N 

(+ mere end 

DK) 

 

Tandrensning a 337,35      466,34  399,714 38% 18% 

 

Tandrensning b 242,56      304,14  

 

25%   

 

Tandrensning inkl. fluor 337,35   690,415   105% 

 IFB og tandrensning a 604,92   690,41   14% 

 * I Sverige er tandrensning ikke opdelt i antal tænder, men priser er fastsat for en mindre omfattende, en almen og 

en omfattende tandrensning. Priserne her svarer til almen og omfattende, da den danske undersøgelsesydelse er inkl. 

afpudsning og fjernelse af bløde belægninger.   

 ** I Norge er der – lige som i Sverige - ikke forskel på en lille eller stor tandrensning. Den offentlige prisliste 

indikerer, at der ikke ydes tilskud til rutinemæssig tandrensning eller til behandling af gingivitis.  

 

 

Øvrige behandlinger 

 

  DK Sverige2 Norge 

Prisforskel  S  

(+ mere end 

DK) 

Prisforskel  N 

(+ mere end 

DK) 

Ekstraktion 

(tandudtrækning) inkl. 

bedøvelse 487,81 

     

815,09  754,363 61% 55% 

Standsning af blødning 113,47 

     

255,47  * 116% 

 

Biopsi 398,82 

     

912,41  828,496 120% 108% 

Fluorbehandling** Inkl. i IFB 

     

259,53  Inkl. i IFB 259,53 se IFB 

Enkeltfladet fyldning på 

kindtand eller molar*** 486,17 

     

616,38  530,523 22%**** 9% 

* Ydelsen kunne ikke findes på de norske websider eller prislister. 

** Fluorbehandling har en fri pris i Danmark, når den ikke indgår i en IFB. Derfor oplyses prisen ikke her.  

*** Der er stor variation på priserne i Norge. Flere priser er en del højere. Her er det gennemsnitsprisen fra 

forbrugerrådets oplysningsside. Offentlige priser er en del billigere. Den dyreste enfladede fyldning var på 

Colosseumklinikken (Norge). Den var dobbelt så høj som gennemsnitprisen. Den billigste pris var fra Institutt for 

klinisk odontologi Studentklinik på ca. halvdelen af gennemsnitsprisen. 

****I Sverige indgår bedøvelse i en enkeltfladet fyldning. Der er fri pris for bedøvelse i Danmark, så det er ikke muligt 

at lave en direkte prissammenligning. 

 

                                                 
4Forbrugertjenesten har ikke prissammenligner for tandrensninger. Denne pris er fra en klinik i Oslo baseret på en ”vanlig tandrens” ved omfattende 
tandsten. http://majorstuatannlegene.no/sv/prislista/ 
5 Prissammenligningen fra 30 klinikker i Oslo har også en pris for tandrensninger under ”forebyggende behandling” og er inklusiv fluor. Der er ingen 
oplysninger om særskilt fluorbehandling i Danmark, så her sammenlignes med tandrensning a og for god ordens skyld også en fuld IFB og 
tandrensning.  Kilde: http://dintannlegeoslo.no/tannlege_priser.htm 
6 Biopsi oplyses kun under de offentlige takster. Kilde: Norge - Takster 2017 Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement. Takster ved støtte til 
tandbehandling Pr. 2017. 

http://majorstuatannlegene.no/sv/prislista/

