
 

 

 

MATS CHRISTIANSEN 
T a n d l ä k a r e 

 
 

 

 
Leg. Tandläkare, Malmö 2001 

 
Diplomutbildningar: 

Implantatkirurgi Malmö 2002-03 

Implantatprotetik Malmö 2002-03 
Oral kirurgi Göteborg 2008 

Oral kirurgi Boston 2009 
Klinisk forskning Alabama 2009 

 

Erfarenhet: 
Privattandläkare Ystad 2001-05 

Lärare protetik Malmö TVH 2004-05 

Lärare bettfys. Malmö TVH 2002-04 
Klinikchef privat Ystad 2005-07 

Övertandläkare Leeds 2007-09 
Delägare remissklinik Köpenhamn 

2009-2020 

Tandvårdsakademin Ystad 2021- 
 

Föreläst nationellt och internationellt 
sedan 2004 

 

Implantat: 
Arbetat med samtliga stora system 

sedan 2001, både protetiskt och 

kirurgiskt. 
 

Digital tandvård: 
Första kliniken i världen som 

betatestade Trios. Arbetar nästan till 

100% digitalt idag.  
 

Planerar i CoDiagnostix eller DTX. 
Printar guideskenor i Bioplast Form 2 

KONTAKT 

TELEFON: 
+46 (0) 411-16670 

+46 (0) 702499918 

 
WEBBPLATS: 

Tandvardsakademinystad.se 
 

E-POST: 

mats.christiansen@ptj.se 

 

 

 

SAMARBETSFORMER 

Uppsökande kirurgiverksamhet 
Vid önskemål om uppsökande verksamhet diskuterar vi fram ett 

upplägg som passar. Vanligtvis sätter vi av en hel dag för 

behandlingar. 
 

Mentorskap 
Vill Du komma igång med implantatkirurgi eller implantatprotetik, 

eller har Du behov av en sparringpartner? Det finns då möjlighet till 

samarbete tillsammans med implantatleverantör. Kontakta mig för 
mer information. 

 

Remissverksamhet till Tandvårdsakademin Ystad 

Vi tar emot remisser till vår klinik i Ystad. Kliniken ligger på 

Dragongatan 49A, med goda parkeringsmöjligheter och är helt 
handikappanpassad. Vi är en PTJ-mottagning och arbetar i Frenda, 

vilket förenklar journalhantering och remisser inom PTJ. Remisser tas 
emot i alla former, men gärna via Medspace. 

 

Vi tar även emot remisser för CBCT och panoramaröntgen (vi 
samarbetar med specialist i radiologi, Mats Säll som tolkar alla 

bilder).  
 

Vi erbjuder både kirurgisk och protetisk behandling samt digital 

planering och produktion av guideskenor.  
 

Vi behandlar även periimplantär och parodontal sjukdom. 

 
Vi har föreläsningssal för ca 30 personer och kommer att erbjuda en 

stor variation av seminarier, föreläsningar och kurser med hands-on. 
 

PRISER (ÖVERSIKT) 

 

• Uppsökande verksamhet, per operation enligt spec. 
prislista. 

• Mentorskap, i samråd med klinik och implantatleverantör. 

• CBCT, från 995 kr till 2495 kr + 750 kr för utlåtande av spec. 

• Guideskena inkl. planering 2500 kr oavsett antal fixturer. 
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PRISER (SPECIFICERAT VID UPPSÖKANDE VERKSAMHET) 

 

103 Kompletterande undersökning inför operation 500 kr 
420 Fixtur, pris enligt nedan*    - 

421 Operation en fixtur    4000 kr 
422 Friläggning en fixtur    2000 kr 

423 Operation två eller tre fixturer   6000 kr 

424 Friläggning två eller tre fixturer   2250 kr 
425 Operation fyra eller fler fixturer  8000 kr 

426 Friläggning fyra eller fler fixturer  2500 kr 
429 Avlägsnande av fixtur   4000 kr 

430 Benersättning med autologt ben vid sinuslyft 1575 kr 

432 Benersättning finestration / sinuslyft (inkl ben**) 1995 kr 
 

PRISER (SPECIFICERAT VID REMISS) 

 
      103 Kompletterande undersökning inför operation 750 kr 

      107 Utlåtande från spec. radiologi CBCT  750 kr 
      124 Panoramaröntgen    575 kr 

      131 Tomografi enstaka tand 3-3 eller en kvadrant 995 kr 

      132 Tomografi två kvadranter eller sinus  1495 kr 
      133 Tomografi tre kvadranter eller käkled  1995 kr 

      134 Tomografi fyra kvadranter   2495 kr 

      141 Printade studiemodeller för terapiplanering 775 kr 
       Printad guideskena inkl. sleeves, pat 100% 2500 kr 

      342 Behandling av periimplantit eller parodontit 1200 kr 
      401 Extraktion     1350 kr 

      404 Kirurgiskt avlägsnande av tand   3425 kr 

      420 Fixtur, pris enligt nedan*    - 
      421 Operation en fixtur    4675 kr 

      422 Friläggning en fixtur    2500 kr 
      423 Operation två eller tre fixturer   7015 kr 

       424 Friläggning två eller tre fixturer   2750 kr 

      425 Operation fyra eller fler fixturer   9350 kr 
      426 Friläggning fyra eller fler fixturer   3000 kr 

      925 Utbytesåtgärd entandslucka   10275 kr 
      429 Avlägsnande av fixtur    4500 kr 

      430 Benersättnin med autologt ben vid sinuslyft 1575 kr 

      432 Benersättning finestration eller sinuslyft (inkl ben**) 1995 kr 
       

      Kirurgisk behandling av parodontit el periimplantit från 3295 kr 

 
 

 
      *  Nobel Active TiUltra Xeal  inkl. täckskruv el. distans 2995 kr 

       Nobel N1 inkl. täckskruv el. distans  5500 kr 

       Nobel Pearl (Zirkoniumimplantat) inkl. täckskruv 5500 kr 
       Nobel övriga implantat inkl. täckskruv el. distans 3250 kr 

       Straumann TL SLActive Roxolid inkl. läkdistans 5375 kr 
       Straumann TL Standard Plus inkl. läkdistans 4275 kr 

       Straumann BLX inkl. lädistans   4900 kr 

       Straumann BLT 2,9 mm inkl täckskruv el. läkdistans 5275 kr 
       Straumann Miniimplants (endast overdenture) 2250 kr 

       Neoss inkl. täckskruv och läkdistans  2500 kr  

        
      ** Vi använder oss av enersättning och membran från bl.a.: 

       Geistlich, ACE, Nobel, Botiss 
       

Priserna är inklusive moms 


