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Tidsregistrering innsending av regninger trygderefusjon - direkte oppgjør 

Vi viser til vedlegg 5a - Mønsteravtale for direkte oppgjør (Mønsteravtalen), som gjelder 

mellom behandlere/tjenesteytere som har rett til direkte oppgjør etter folketrygdloven kapittel 

5, og som ikke er utelukket fra denne retten etter folketrygdlovens § 25-6. 

Avtalen gjelder den praktiske gjennomføringen av ordningene med direkte oppgjør som følger 

av folketrygdloven § 22-2 jf. § 22-1. Avtalen skal blant annet sikre at riktig stønad utbetales 

direkte til behandler/tjenesteyter uten unødig opphold. 

Behandler/tjenesteyter  

 skal sørge for at refusjonskrav etter direkte oppgjørsordningen er i samsvar med den til 

enhver tid gjeldende lov, forskrift og avtale 

 har ansvar for å dokumentere at fremsatte refusjonskrav etter direkte 

oppgjørsordningen er korrekte og fremsatt innen avtalens frister 

Refusjonskravet skal fremsettes på en slik måte at kontroll av oppgjøret og grunnlaget for dette 

ikke vanskeliggjøres. 

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og 

tannpleier er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet i et eget takstdokument. 

Behandler/tjenesteyter skal som hovedregel fremsette refusjonskravet elektronisk over linje. 

Regningen skal foruten diagnose, takstnummer, dato og klokkeslett, inneholde pasientens 

fødselsnummer/d-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og 

avtale med konvensjonsland. Gjennom en del kontroller utført av Riksrevisjonen fremkommer 

det at særlig dato og klokkeslett ikke synes å være korrekt utfylt. 

Riksrevisjonen har gjort følgende funn: 

 regninger for behandling av mer enn en pasient på nøyaktig samme tidspunkt 

 tidsbruk ved takster hvor forventet behandlingstid er angitt, samsvarer ikke med 

tidsangivelsen i regelverket (takstnummer 101 og 501) 
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Når det gjelder takstnummer 101 og 501 gjelder følgende: 

 Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 

Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter. 

Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres en gang per dag for samme 

person. 

 Takst 501: Behandling av marginal periodontitt 

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. 

Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang.  

Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten 

repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.  

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient. 

Slik Helsedirektoratet har oppfattet er det en del tekniske ting ved de elektroniske pasient 

journalsystemene (EPJ) som vanskeliggjør behandlernes muligheter til å fremsette 

refusjonskravet elektronisk over linje med korrekt dato og klokkeslett når behandlingen har 

funnet sted.    

Helsedirektoratet vil derfor be leverandører av EPJ-systemer sørge for at systemene teknisk er i 

stand til at behandlerne kan fremsette refusjonskravet elektronisk over linje på en korrekt 

måte, slik angitt i Mønsteravtalen.   

På bakgrunn av mønsteravtalens bestemmelser og gjeldende regelverk og takster vedrørende 

stønad til dekning av utgifter til tannbehandling fra folketrygden, så vil en fom. 1.1 2020 

automatisk avvise regninger for behandling av mer enn en pasient på nøyaktig samme 

tidspunkt.  Samtidig vil også regninger på takster med oppgitt minimum behandlingstid i 

regelverket, bli avvist automatisk om ikke tidsangivelsen er korrekt på innsendt oppgjør sett i 

forhold til tidsangivelse på forutgående og etterfølgende regninger. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ida Welde e.f. 
Seniorrådgiver 

Per Lüdemann 
Seniorrådgiver 
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Kopi:               

 

 
Arken Software DA            
DIPS ASA            
Norjournal            
Opus Systemer AS            
Orthodontis             
UiO - Salud            
UNIDENT AS            
Universitetet i Oslo - Det odontologiske 
fakultet 
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