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Avtale om direkteoppgjør for henholdsvis private og offentlige aktører
Folketrygdloven § 5-6 og § 5-6a
Helsedirektoratet viser til møte med Den norske tannlegeforening 22. januar 2020.
Som avtalt i dette møte, sendes en oversikt over gjeldende rett for innsending av refusjonskrav,
herunder tydeliggjøring for hovedregel og unntak for hhv. private og offentlige aktører.
Lov om folketrygd av 28.februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven)skal bidra til å gi økonomisk
trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom
og skade. Folketrygdloven kapittel 5 omhandler stønad ved helsetjenester. Refusjon for
tannbehandling fremgår av hhv. folketrygdloven § 5-6 og § 5-6 a.
Den som gir behandling eller yter tjenester som trygden er stønadspliktig for, kan etter avtale
med Helfo få rett til direkte oppgjør. Dette betyr at behandler får direkte utbetalt den
økonomiske stønaden pasienten har rett til og pasientens betalingsplikt blir tilsvarende
redusert, jf. folketrygdloven 22-2 jf. § 22-1.
En avtale om direkteoppgjør er en gjensidig og forpliktende avtale (mønsteravtale) som
nærmere regulerer det økonomiske oppgjøret mellom helseaktøren og Helfo.
Mønsteravtalen består av følgende deler:




Vedlegg 1 Kapitel 5 – Direkte oppgjør. Denne regulerer de overordnede reglene for
avtalen. (https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-vedhelsetjenester/vedlegg-1-kapittel-5-direkte-oppgjor)
Vedlegg 5a til § 5-6 og § 5-6 a. Dette er den avtale som behandler eller offentlig
virksomhet inngår med Helfo.(https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-kapittel-5-direkte-oppgjor)
Vedlegg 1 til vedlegg 5a er vedlegg til den inngåtte mønsteravtale for refusjon etter
behandling hos privat tannlege. Denne avtalen er en personlig og gjensidig forpliktende
avtale.(https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-
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helsetjenester/vedlegg-1-til-vedlegg-5a-vedlegg-til-monsteravtale-for-direkte-oppgjorfor-refusjon-etter-behandling-hos-privat-tannlege-jf.ftrl.-5-6)
Vedlegg 2 til vedlegg 5 er vedlegg til den inngåtte mønsteravtale om direkte oppgjør
med Den offentlige tannhelsetjenesten (fylkeskommunen) og universitetsklinikker.
Denne avtalen er forpliktende for virksomheten.
(https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-vedhelsetjenester/vedlegg-2-til-vedlegg-5a-monsteravtale-om-direkte-oppgjor-med-denoffentlige-tannhelsetjenesten-fylkeskommunen-og-universitetsklinikker-jf.ftrl.-5-6-og-5-6a).

Av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og
tannpleier for sykdom har følgende bestemmelse i § 5 annet ledd fremgår det:
"Har tannlege eller tannpleier inngått avtale om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven
§ 22-2, skal stønaden utbetales direkte til denne. Den delen av honoraret som
dekkes gjennom direkte oppgjør kan ikke belastes medlemmet. Rutiner og
retningslinjer for fremsetting av stønadskravet fremgår av gjeldende regelverk og
inngått oppgjørsavtale."
Helsedirektoratet presiserer følgende forhold:
Privat sektor: (reguleres i tillegg av vedlegg 1 til vedlegg 5a)
 En avtale om direkteoppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale om det
økonomiske oppgjøret mellom den enkelte behandler og Helfo.
 Behandler kan således kun sende oppgjør for de behandlinger som vedkommende har
utført og er ansvarlig for.
 Den enkelte behandler er ansvarlig for at krav som sendes inn er iht. gjeldende regler og
takster, og vil være økonomisk ansvarlig for feil utbetalt refusjon.
 Det er ikke anledning til å sende inn oppgjør for andre behandlere
o unntak er gjort for:
 tannleger som er oppgitt som veiledere for tannleger med lisens iht.
Helsedirektoratets regler for dette.
 kjeveortopeder, for delegerte oppgaver til annet helsepersonell når det
gjelder kjeveortopedisk behandling.
Offentlig sektor/ fylkeskommuner/universitet (reguleres i tillegg av vedlegg 2 til vedlegg 5a)
 En avtale mellom den enkelte fylkeskommune /universitet og Helfo.
 Selv om organisasjonen velger å sende inn krav via en felles ordning
(virksomhetssertifikat), må nødvendig autorisasjon/lisens, herunder eventuell
spesialiststatus for ansvarlige/behandlende tannleger/tannpleiere dokumenteres.
 Det er organisasjonen som er ansvarlig for at krav som sendes inn er iht. gjeldende
regler og takster, og vil være økonomisk ansvarlig for feilutbetalt refusjon.
Det er som tidligere vist til, noe ulikt hvordan dette utføres i praksis i den offentlige sektor.
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Ansatt i fylkeskommuner kan sende oppgjørene på vegne av sin arbeidsgiver. Oppgjøret betales
inn på arbeidsgivers konto. Behandler kan sende inn oppgjøret både med arbeidsgivers
virksomhetssertifikat og eget personlige sertifikat, så lenge det går tydelig frem i avtalen med
Helfo at behandler er ansatt hos arbeidsgiver. I offentlig sektor vil det være den enkelte
fylkeskommune/universitet som er ansvarlig avtalepart.
Helsedirektoratet understreker at den enkelte behandler eller organisasjon har et selvstendig
ansvar for å sette seg innholdet i den avtale en inngår med Helfo.
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