
v4-29.07.2015  

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling helserefusjoner 
Per Lüdemann, tlf.: +4790414783 

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Innland 35661796 
 
 
 

 

 
 
Tidsregistrering innsending av regninger trygderefusjon - direkte oppgjør  

Vi viser til vårt brev 8. juli 2019. 

Regelverket for innsending av regninger trygderefusjon/direkte oppgjør reguleres gjennom 

Mønsteravtale for direkte oppgjør (Mønsteravtalen) med tilhørende vedlegg, som gjelder mellom Helfo 

og 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. 

Gjeldende regelverk for direkte oppgjør har bl.a. følgende krav: 

 behandler/tjenesteyter skal sørge for at refusjonskrav etter direkte oppgjørsordning er i 

samsvar med den til enhver tid gjeldende lov, forskrift og avtale  

 behandler/tjenesteyter har ansvar for å dokumentere at fremsatte refusjonskrav etter direkte 

oppgjørsordning er korrekte og fremsatt innen avtalens frister  

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

ikke vanskeliggjøres 

 

Dette medfører at regningen foruten diagnose, takstnummer, pasientens fødselsnummer/d-nummer 

eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland også må 

inneholde dato og klokkeslett for behandlingen.  

Med hjemmel i dette vil vi gjøre endringer regelmotoren i vårt elektroniske oppgjørssystem (KUHR) fom. 

1. februar 2020.  

Stønad til dekning av utgifter fra folketrygden til undersøkelse og behandling ytes etter takster fastsatt 

av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Følgende takster på tannhelseområdet har et krav om minimum tidsbruk: 

 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. 
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 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.   

 

 Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte 

LKG-team  

Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter 

 

Samtidig vil de fleste takstene ha et tidselement i seg, selv om det ikke er fastsatt krav til 

minimumsbruk.  

Eksempel:  

 takstnummer (tnr.) 203 (preparering og fylling, 3 eller flere flater) krever en viss tidsbruk, det 

samme gjør tnr. 6 (lokal og regional anestesi) 

 takstnummer 504 (Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved 

bentransplantasjon) er en takst som ikke vil ha et krav om tidsbruk (dette er en komponent i 

behandlingen det refunderes for) 

 

Vi innfører følgende endringer i regelverksmotoren/KUHR fom. 1. februar 2020: 

1. I KUHR innføres en regel som undersøker om neste regning inneholder en takst som tilsier 

tidsbruk, uavhengig av om taksten har fastsatt krav til minimumtidsbruk. 

a. det betyr at hvis behandler sender en regning kl. 12:00 med tnr. 501, og det kommer en 

regning med f.eks. tnr. 6 og tnr. 203 før kl. 12.30, så vil den sist kontrollerte regningen 

avvises i KUHR 

 

2. Regelverksmotoren i KUHR vil ikke godta at en behandler har to regninger på samme tidspunkt.  

a. behandler utfører subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein, tnr. 

501 og benytter anestesi, tnr. 6.  

Hvis behandleren så splitter opp det som skulle vært én regning til to, ved at den ene 

regningen har takst 501 og den andre regningen har takst 6 til samme klokkeslett på 

samme pasient, så vil regningen avvises. 

b. hvis derimot behandler har både tnr. 501 og tnr. 6 på samme regning, så godtas dette av 

regelverksmotoren/KUHR 

 

Endringene som trer i kraft ble varslet i juli 2019, både til behandlerne v/profesjonsforeningene og til 

leverandører av elektroniske pasient journalsystemer (EPJ). Endringene som trer i kraft har fungert på 

de andre helserefusjonsområdene i flere år, og hensikten er å bidra til at behandler/tjenesteyter leverer 

korrekte oppgjør.  

 
Vennlig hilsen 
 
Ole Jørgen Grannes e.f. 
seniorrådgiver 

Per Lüdemann 
seniorrådgiver 
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