v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Innland 36644086

NORSK TANNPLEIERFORENING
Hilde Aga
Postboks 9202 Grønland
0134 OSLO

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

19/27816-7
Per Lüdemann
05.03.2020

Tidsregistrering av krav om trygderefusjon/direkte oppgjør gjeldende fra 1. april 2020 informasjon
Vi viser til brev angående dette 8.7 2019, 2.1 2020 og e-post 27.1. 2020.
Som tidligere beskrevet så skal regninger ved innsending av krav om trygderefusjon/direkte
oppgjør etter gjeldende regelverk inneholde diagnose, takstnummer, pasientens
fødselsnummer/d-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og
avtale med konvensjonsland samt dato og klokkeslett for behandlingen.
Derfor vil vi gjøre endringer regelmotoren i vårt elektroniske oppgjørssystem (KUHR) gjeldende
fra 1. april 2020.
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.

-

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. Taksten kan utløses av alle
kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team. Ved behandling ved
sentraliserte LKG-team som krever takstbruk ut over 604e, benyttes takstene 604a–604e
avhengig av type arbeidsoperasjon.

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

f.eks. takst 203 (preparering og fylling, 3 eller flere flater) krever en viss tidsbruk, det samme
gjør takst 6 (lokal og regional anestesi)
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-

takst 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

Regelverksmotoren for elektronisk oppgjør (KUHR) vil registrere behandlers oppgitte
starttidspunkt for behandling, og deretter avvise regninger som kommer i konflikt med
tidskravet som angitt i takstmerknaden.
Eksempel:
-

behandler utfører en seanse med behandling av marginal periodontitt som krever anestesi,
starttidspunkt kl. 10:00 som sendes KUHR
o samme regning inneholder takst 501/ behandling av marginal periodontitt og takst
6/lokal og regional anestesi
o regningen godkjennes

-

MEN:
o

-

hvis behandleren 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 siste kontrollerte regning avvises

samme dag kl. 10:29 sendes det en ny regning elektronisk (annen pasient)
o den sist kontrollerte regningen avvises

Unntak:
-

i regelverksmotoren er det gjort følgende unntak:
o universitetene:
 takstenes tidskrav gjelder også her, men det er gjort et generelt unntak for
tidspunkt av innsending av regning
o kjeveortopeder:
 generelt unntak for tidskrav ved takstene 604 a-d
 takst 604e kan kombineres med andre 604-takster på samme pasient i samme
seanse (på samme regning)

Endringene som trer i kraft ble varslet i juli 2019, både til behandlerne v/profesjonsforeningene
og til leverandører av elektroniske pasient journalsystemer (EPJ). Når det gjelder den praktiske
måten hvordan de ulike EPJ-systemene håndterer dette, så henviser vi den enkelte behandler
til sin EPJ-leverandør. 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
Steinar Mathisen e.f.
avdelingsdirektør
Per Lüdemann
seniorrådgiver
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