
Resultat av Helfos kontroller 
i 2016 – og hva skjer i 2017? 

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Vi jobber 
for at privatpersoner skal få oppfylt sine 
helserettigheter, og at du som helseaktør får 
oppgjør i henhold til folketrygdlovens kapittel 5. 

I 2016 mottok Helfo 705 000 refusjonskrav fra helseaktører. 
Som helseaktør har du ansvar for at refusjonskravene du 
sender inn er korrekte og i tråd med regelverket. De fleste 
behandlere sender korrekte refusjonskrav, men vi ser samtidig 
en del variasjon i takstbruk og dokumentasjon. Helfo kontroll 
har et særskilt ansvar for å identifisere økonomisk misbruk og 
være effektiv i vår bruk av virkemidler. Vår reaksjon avhenger 
av hvor alvorlig feilen er. I 2016  påla vi 190 helseaktører å 
endre praksis og krevde tilbake 54 millioner kroner i refusjon.

 

Fire anmeldelser innenfor blåreseptordningen
Det største refusjonsområdet vi håndterer er refusjoner 
knyttet til blåresepter. I 2016 fokuserte vi vår kontrollaktivitet 
på leger som forskriver over blåreseptordningen, og apotek 
og bandasjister som utleverer legemidler, næringsmidler og 
medisinsk forbruksmateriell. Kontrollene viser at enkelte 
har manglende kunnskap om regelverket. Det forskrives og 
utleveres mer enn det som er medisinsk nødvendig, og som 
er i strid med refusjonsvilkår. Det ledet til flere saker der vi 
krevde tilbake refusjon. De mest alvorlige sanksjonene var 
fire anmeldelser og at tre leger mistet retten til å praktisere for 
trygdens regning. 

Lege tilbakekrevet for 10 millioner kroner
Fastleger, legevaktsleger og ulike avtalespesialister utgjør til 
sammen en stor behandlergruppe som samlet mottar store 
refusjonsbeløp fra Helfo. Kontrollaktiviteten var i 2016 rettet 
mot behandlere vi vurderte å ha en høy risiko for feil takst-
bruk, på bakgrunn av våre analyser eller mottatte tips. En sak 
ble anmeldt og to leger mistet retten til å praktisere for tryg-
dens regning. De fleste av sakene endte med at Helfo krevde 
tilbake refusjon. Det største beløpet som ble krevd tilbake var 
på 10,7 millioner kroner fra en fastlege.

Vi har hatt fokus på bruken av takst 2cd og 615 for allmenn-
leger. Vi så at det i mange tilfeller var krevd tidstillegg i strid 
med regelverket, for eksempel for telefonsamtaler, arbeid med 
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førerkortattester og for før- og etterarbeid i forbindelse med 
konsultasjon. Kontrollene av takst 615 viste at flere leger ikke 
dokumenterte at det hadde foregått samtaleterapi i tråd med 
vilkårene. Vår kontroll av avtalespesialister har resultert i at vi 
har krevd tilbake feilutbetalt refusjon for 17 ulike takster og 
pålegg om praksisendring for 21 ulike takster etter takstfor-
skriften.

Funn i kontroller av fysioterapeuters refusjonskrav
Vi har hatt to hovedfokus i 2016 for kontroll av fysioterapeutenes 
refusjonskrav. Det ene gjaldt feil bruk av utvalgte tilleggs-
takster. I disse kontrollene fant vi et overforbruk, og i stor 
grad krav om honorartakst uten at det var grunnlag for dette. 
Vårt andre hovedfokus har vært kontroll av tidstakstene. I 
disse kontrollene har vi hatt fokus på ulike former for feilbruk, 
og har avdekket mange krav for behandlinger som helt eller 
delvis ikke er utført. 

Kontrollene har ført til krav om at fysioterapeuter må betale 
tilbake feilutbetalt beløp, fire tap av retten til å praktisere for 
trygdens regning, og tre anmeldelser med dom og en som 
fortsatt etterforskes av politiet. Manglende dokumentasjon av 
takstbruk og egne vurderinger er noe vi ofte ser i kontrollene. 
Vi har i flere av sakene også sendt melding til Fylkesmannen 
om mulig brudd på journalforskriften. 

Refusjonskrav fra tannleger inneholder ulike typer feil
I hovedsak må voksne norske borgere selv dekke utgifter til 
tannlege, men enkelte tilstander gir rett til refusjon.  
Bittanomalier og periodontitt er tilstandene som samlet gir 
størst refusjonsutbetaling. 

Vi har hatt særlig fokus på innslagspunktene 9, 10, 14, 6b og 
8 i 2016. I sakene vi kontrollerer ser vi at en stor andel krav 
ikke er tilstrekkelig dokumentert i det de fremsettes. Det er 
noe vi ser alvorlig på. Vi finner også feil bruk av takstene 304, 
308, 501, 511, 513, 514 og 705. For kjeveortopeder stilles det 
krav i regelverket om full oppmerksomhet på pasienten under 
behandlingen. I kontroller ser vi at ikke alle etterfølger kravet. 

Kontrollene i 2016 førte til 23 krav om tilbakebetaling, og to 
pålegg om endring av praksis. Den største tilbakekrevings-
saken utgjorde over fire millioner kroner.

Fokuset for kontrollene i 2017
Lege, fysioterapi, tannhelse, apotek og bandasjister er refu-
sjonsområder vi vil følge tett også i 2017. Vi vil ha spesielt 
fokus på: 
• legers bruk av tidstakst, laboratorietakster og takst for e-resept
• fysioterapeuters bruk av A2-takster, refusjonskrav for 
 behandlinger som ikke er utført og feilbruk av C-takster
• tannlegers bruk av takst 304 og vilkåret om at kjeve - 
 ortopeden skal ha full oppmerksomhet på pasienten under  
 behandlingen
• forskriving og utlevering av legemidler og medisinsk 
 forbruksmateriell utover det som er medisinsk nødvendig,  
 eller i strid med refusjonsvilkår 

Det kan oppleves belastende å bli kontrollert. Det er viktig at 
du bruker regelverket korrekt og tar deg tid til å dokumentere 
det du gjør. Skulle du bli kontrollert, vil det da være enkelt for 
Helfo kontroll å ta stilling til om alt er i orden. 
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GODT TIPS:
Beregn 5 minutter til 
dokumentasjon etter  
hver behandling.
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