
Avklaring fra Helsedirektoratet vedrørende kjeveortopedisk behandling.  
 
Spørsmål fra en journalleverandør om takstgruppe G.*Kjeveortopedisk behandling (*600 
stønadstakster).  
 
Spørsmål: 
• Kan man sende inn regninger med 1 minutts mellomrom og er dette er ok når det gjelder takster 
uten et bestemt tidsbruk? 
 
Svar: 
Forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling 
hos tannlege og tannpleier for sykdom har følgende bestemmelse i § 3 annet ledd: 
 
• Dersom oppgaver delegeres til annet personell, jf. helsepersonelloven § 4 og § 5, forutsettes det 
at delegerte oppgaver utføres under kjeveortopedens ansvar, tilstedeværelse og fulle 
oppmerksomhet. 
 
Helsepersonelloven setter i § 4 krav til forsvarlighet og i § 5 ramme for bruk av medhjelpere. I tillegg 
vil også f.eks. strålevernforskriften ha bestemmelser i § 48 om hvem som har kompetanse til å 
betjene apparatur for medisinsk strålebruk. 
 
Ytterligere har folketrygden som nevnt ett skjerpet krav om at for kjeveortopedisk behandling med 
stønad fra folketrygden må de delegerte oppgavene utføres "under kjeveortopedens ansvar, 
tilstedeværelse og fulle oppmerksomhet." 
 
Det at ett oppgjør om stønad fra folketrygden utbetales via det elektroniske oppgjørssystemet 
(KUHR), er ikke det samme som at innsendt krav er riktig. Behandleren som sender kravet er 
ansvarlig at innsendt krav faktisk er i samsvar med gjeldene regler, jf. mønsteravtale om direkte 
oppgjør punkt 3.1. 
 
Med unntak av takst 614 (Tilleggs-takst gr. 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlinger) har ingen av 
stønadstakstene i takstgruppe G.*Kjeveortopedisk behandling noe eksplisitt tidskrav i seg. Imidlertid 
er alle stønadstakstene i takstgruppe G er spesialisttakster, og dersom kjeveortopeden f.eks. har 
sendt inn oppgjør i nært tidsrom for takst*600 (forundersøkelse) og takst *609a (fast apparatur i en 
kjeve) der takstbruken er skjedd ved bruk av medhjelpere, så vil det kreve en betydelig 
dokumentasjon fra kjeveortopedens side for å klargjøre at behandlingen faktisk har skjedd under 
vedkommendes "ansvar, tilstedeværelse og fulle oppmerksomhet".  
 
Svaret på spørsmålet er derfor hverken et klart ja eller nei. 
Ved bruk av medhjelpere som medfører samtidighet i stønadskrav for ulike arbeidsoperasjoner på 
forskjellige pasienter, har kjeveortopeden ett betydelig dokumentasjonskrav for å sannsynliggjøre at 
innsendt krav er overensstemmelse med gjeldende regelverk. 
 


