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Sammendrag 

 

Vi har kontrollert bruk av tidstakst 2cd i refusjonskrav fra ni fastleger. Takst 2cd er den 

taksten som medfører størst refusjonsutbetaling fra Helfo til fastleger. Utbetalingen var 

på over 886 millioner kroner i 2016. Vi har erfart at det til denne taksten er knyttet risiko 

for feilutbetaling av refusjon. 

 

Legene ble plukket ut til kontrollen på grunnlag av høy bruk av taksten. 

 

Det ble avdekket feil hos alle ni legene. Vi vurderte at journalnotatene ikke 

dokumenterer at det er grunnlag for å ta taksten i det omfanget som taksten er tatt.  

 

Helfo fattet vedtak om tilbakekreving i alle sakene. Totalt ble over 5,5 millioner kroner 

krevd tilbake. 

 

Vi ser to mulige forbedringsområder for bruk av takst 2cd. Bruken av taksten må 

dokumenteres og tidspunktet på regningen skal gjenspeile klokkeslettet for legehjelpen. 
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1 Formål og bakgrunn  

 

Formålet med kontrollen var å bidra til bedre etterlevelse av reglene for bruk av takst 

2cd. Ved å avdekke eventuelle tilfeller hvor takst 2cd blir brukt feil ønsker vi å rette opp 

feil takstbruk.  

 

Helfos etterkontroll virksomhet er basert på vurdering av sannsynlighet for feil og 

konsekvensene av dette. Takst 2cd er den enkelttaksten som har medført størst 

refusjonsutbetaling fra Helfo til fastleger de siste årene. Ut fra tips og tidligere kontroller 

ser vi feil bruk av taksten.  

 

Utbetalt refusjon for takst 2cd til fastleger har i perioden 2012 til 2016 økt med mer enn 

230 millioner kroner (se tabell 1 under). 2016-tallene er innsendte regninger  

per 19. januar 2017. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
651 305 266 714 533 856 778 033 671 843 321 250 886 565 201 

Tabell 1: Årlig refusjonsutbetaling for takst 2cd til fastleger 

 

På bakgrunn av dette har vi gjennomført kontroll av takst 2cd i 2016/2017.  

 

Økningen i refusjonsutbetalingen for taksten kan skyldes flere forhold, blant annet: 

- at honoraret for taksten har økt 

- at det fra juli 2014 er anledning til å kreve taksten i kombinasjon med takst 615 

for samtaleterapi  

- generelt økt bruk  

- pasientpopulasjonen til fastlegene kan generere lengre konsultasjoner (eldre er 

hjemmeboende lengre, tidligere utskriving til hjemmet fra sykehus og 

behandlingsinstitusjoner, krav/forventning fra pasient til lege mv) 

 

1.1 Generelle vilkår for refusjon 

Etter folketrygdlovens bestemmelser (§ 5-4) gis pasienter stønad til dekning av utgifter 

til undersøkelse og behandling hos lege.  

 

For å kunne kreve refusjon skal undersøkelsen være medisinsk nødvendig  

(jf. folketrygdloven § 5-1). Nærmere bestemmelser om hva som dekkes av folketrygden 

går frem av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos 

lege (takstforskriften). 

 

Leger kan inngå en avtale om direkte oppgjør med Helfo (jf. folketrygdloven § 22-2), slik 

at denne stønaden utbetales direkte til legen i stedet for til pasienten. Systemet med 

direkte oppgjør bygger i stor grad på tillit, hvor Helfo automatisk og innen korte frister 

utbetaler refusjonen basert på regningene/kravene som legene sender inn.  

 

Legene som har inngått en slik avtale må sørge for at refusjonskravet er i samsvar med 

regelverket, og de har et selvstendig ansvar for å dokumentere at kravene er korrekte.  

Det fremgår også av kollektivavtalen og mønsteravtalen at kravet skal fremsettes på en 

måte som gjør at det er mulig å kontrollere det. 

 

Helfo skal kontrollere at utbetalingene er i samsvar med regelverket, og der det er mulig 

skjer dette automatisk. Det betyr blant annet at det kan skje avkortninger i utbetalingen 

der kravet inneholder objektive feil. De automatiske utbetalingene er likevel ikke en 

aksept av kravet.  
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Helfos etterkontroller av utbetalt refusjon er basert på en risikovurdering.  

 

1.2 Vilkår for bruk av takst 2cd 

Takst 2cd er et tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 minutter per  

påbegynte 15 minutter. Taksten kan benyttes av allmennpraktiserende leger for arbeid  

som faller inn under begrepet «konsultasjon».  

 

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet  

behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale.  

Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.  

 

Taksten kan repeteres, har ikke egenandel og hele beløpet refunderes av Helfo. 

 

Se takstforskriften for fullstendige vilkår. 

 

1.3 Bruk av takst 2cd blant alle fastleger i Norge 

Takst 2cd benyttes av alle fastleger i Norge. De siste tre årene har den gjennomsnittlige 

bruken av taksten vært på rundt 1000 repetisjoner, med 976 repetisjoner i 2014 og 1007 

repetisjoner i 20161.  

 

 
Figur 1: Bruk av takst 2cd fordelt på antall fastleger i 2016 

 

Antall ganger takst 2cd er brukt, i forhold til antall konsultasjoner, betegnes som legenes 

andelsbruk av taksten.  

 

Legeforeningen har tidligere uttalt at det, for en erfaren lege, vil være vanskelig å 

begrunne et behov for bruk av ekstra tid i en overveiende del av konsultasjonene.  

 

 

 

                                           
1 Gjennomsnittet er basert på leger som har sendt inn mer enn 1000 regninger. 
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1.4 Legenes dokumentasjonsplikt 

Leger med avtale om direkte oppgjør har ansvar for å dokumentere at fremsatte 

refusjonskrav er korrekte (jf. kollektivavtalens punkt 4.1/mønsteravtalen punkt 3.1). 

Bestemmelsene om krav til journalføring fremgår av lov om helsepersonell §§ 39 og 40 

med tilhørende forskriftsbestemmelser. Dersom kravene som stilles her er oppfylt, vil 

nødvendig dokumentasjon om bruk av takster normalt kunne finnes i pasientjournalen.  

 

Dokumentasjon av refusjonskravene er blant annet viktig for at Helfo skal kunne avgjøre 

om refusjonskravet har vært rettmessig eller ikke. Mangelfull journalføring gjør 

vurderingene i kontrollsakene krevende, både faglig og ressursmessig. Journalen er 

legens viktigste «bilag» til å vise at regningene er korrekte.  

 

Dokumentasjonsplikten tjener to formål, både å oppfylle bestemmelsene i 

helsepersonelloven og som dokumentasjon for det økonomiske kravet. 

 

1.5 Klokkeslett på regningene 

I takstforskriften § 4 er det spesifisert hvilke opplysninger regningene til Helfo skal 

inneholde: 

 

«Regningen må i tillegg til kontaktform, diagnose, tariffnummer, dato og klokkeslett 

for de utførte legebehandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for 

å avgjøre stønadskravet».  

 

Utgangspunktet er at klokkeslett skal oppgis. Der hvor dette ikke er gjort vil det være i 

strid med takstforskriften § 4. Mangelfull dokumentasjon av klokkeslett utgjør ikke 

automatisk en feilutbetaling iht reglene om tilbakekreving, men det vil være et moment i 

vurderingen av om det foreligger feil takstbruk. I en slik helhetsvurdering vil det være 

vesentlig om dagen går opp i forhold til samlet tidsbruk. 

 

Helfo har forståelse for at klokkeslettene på regningene ikke alltid gir en nøyaktig 

fremstilling av tidspunktet for legehjelpen. Et eksempel er når en pasient forlater legens 

kontor for å ta blodprøver og så kommer tilbake til legens kontor etter at legen i 

mellomtiden har hatt konsultasjon med en annen pasient. Det vil da ut i fra regningene 

kunne se ut som om det er overlapp i konsultasjoner, spesielt der det er brukt tidstakst i 

en av konsultasjonene. Legen må, så langt det er mulig, sette korrekt klokkeslett på 

regningene i løpet av dagen, slik at Helfos kontroll ikke vanskeliggjøres, jf. 

kollektivavtalen punkt 4.1/mønsteravtalen punkt 3.1. 

 

Enkelte ganger blir regningen skrevet i ettertid av at behandlingen har funnet sted. I 

disse tilfellene skal regningen registreres slik at det fremkommer dato og klokkeslett for 

når pasientkontakten faktisk fant sted.  
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2 M etode og gjennomføring

2.1 Utvalg av leger til kontroll

De ni fastlegene som ble valgt ut til kontroll hadde alle en høy bruk av takst 2cd . Høy
bruk var både antall ganger taksten var tatt , og andel en bruk t i forhold til antall
konsultasjoner. Legene som ble kontrollert har derfor en bruk av takst 2cd som ikke
representerer fastleger generelt.

Figur 2 nedenfor viser bruken av takst 2cd hos de ni legene i kontrollen , fordelt på årene
2014 til 2016 2. Gjennomsnittlig bruk er markert med rett linje i figu ren.

Figur 2: Antall gan ger legene i kontrollen har brukt takst 2cd per år

2 Lege 7 startet i arbeidsforholdet, hvor bruk av takst 2cd utmerket seg, i april 2015.
Tidligere takstbruk for denne legen er ikke med i oversikten.
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2.2 Gjennomføring 

Vi kontrollerte legenes takstbruk i perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 

2016. Legene ble informert om at kontrollen var rettet mot takst 2cd ved første kontakt. 

 

Vi innhentet 25 journalnotater for et tilfeldig utvalg pasientkonsultasjoner hvor takst 2cd 

var brukt, fra hver lege. Vi hentet også inn timebøker for en tilfeldig valgt uke i 

kontrollperioden. I tillegg ble legene bedt om å svare på spørsmål om legekontoret og sin 

bruk av taksten.  

 

Rådgivende lege ble konsultert i hver enkelt sak. All innsendt dokumentasjon og legenes 

uttalelser ble gjennomgått og vurdert.  

 

Vi gjorde analyser av legenes innsendte regninger. For eksempel så vi på omfanget av 

tidsbrudd. Tidsbrudd innebærer at det ikke er tilgjengelig tid for bruk at takst 2cd i 

forhold til klokkeslettet på neste regning. Tidsbruddanalysen omfattet regninger med 

takster som kun lege (og ikke hjelpepersonell) kan utløse. Det ble i denne 

sammenhengen også sett på om det var tilstrekkelig tid i løpet av enkeltdagen til å 

gjennomføre de aktivitetene det var sendt refusjonskrav for.  

 

Vi så på den enkelte kontrollerte leges takstbruk opp mot takstbruken til leger vi mente 

det var naturlig å sammenlikne med. Vi så på tallene for alle fastleger. I tillegg så vi på 

tall for andre leger som hadde behandlet samme antall pasienter, og/eller hadde 

gjennomført tilsvarende antall konsultasjoner.  

 

Før Helfo sendte vedtak om tilbakekreving ble legene varslet om hvilke vurderinger Helfo 

hadde gjort, og hvilket beløp vi vurderte å kreve tilbake. 
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3 Resultater og diskusjon   

 

3.1 Legenes forklaringer 

Det var flere fellestrekk i tilbakemeldingene på Helfos spørsmål om hvorfor legene brukte 

takst 2cd i det omfanget de gjorde. 

 Flere av de kontrollerte legene forklarte høy eller økende bruk av takst 2cd med 

større krav til fastleger, både fra myndigheter og pasienter.  

 De fleste mente at de hadde flere krevende pasienter enn andre fastleger.  

 Flere forklarte at de tillater at pasienten tar opp flere problemstillinger i 

konsultasjonen. 

 Enkelte forklarte at de har mange pasienter som kommer for samtale fordi de 

enten er avvist av DPS (Distrikts Psykiatrisk Senter) eller ikke får time hos 

psykolog.  

 Enkelte krevde taksten i forbindelse med tidsbruk på grunn av utfordringer med 

det elektroniske journalsystemet. 

Enkelte av legene kommenterte at årsaken til tidsbrudd var at klokkeslettet på 

regningene ikke representerte oppstarten på konsultasjonen.  

 

3.2 Funn i kontrollen 

Generelle trekk i tilbakemeldingene fra legene var at pasientene og deres behov, settes i 

fokus.  

 

Legene beskrev et økende krav til fastlegens tjenester, for eksempel flere eldre 

hjemmeboende, ulike konsekvenser av samhandlingsreformen, pasienter som ikke får 

ønsket hjelp i spesialisthelsetjenesten mv. Legene forklarte også at den enkelte pasient 

har forventinger og krav til hva fastlegene skal yte. 

 

I alle de ni sakene fant vi at tidsbruken ikke var dokumentert. I den forbindelse avdekket 

vi følgende: 

 Det var ikke dokumentasjon for bruk av ekstra tid, ut over ordinær 

konsultasjonstid, i det omfanget takst 2cd var brukt. Dette var hovedårsaken til at 

bruk av takst 2cd ble ansett som ikke dokumentert i de fleste journalnotatene. 

 I enkelte av journalnotatene kommenterte rådgivende lege at journalnotatet ikke 

dokumenterte konsultasjon.  

 Taksten var brukt uten at den aktuelle helsehjelpen skal dekkes av folketrygden, 

for eksempel for førerkortattester. 

 Det var brukt tidstillegg uten at pasienten hadde vært på legekontoret,  

for eksempel ved telefonkontakt.  

 Tidsbruddsanalysene for de ni legene viste brudd i fra 1-2 prosent til nesten 70 

prosent av de analyserte regningene. Årsaken til tidsbrudd kan, i tillegg til at 

tidstakst kan ha vært brukt på feil grunnlag, også være at tidspunktet på 

regningen ikke er i samsvar med når legehjelpen ble gitt. Først når andelen 

tidsbrudd ble høy, tok vi dette med som et element i totalvurderingen av 

takstbruken. 

 Våre utregninger viser i flere tilfeller et avvik mellom tiden legene må ha brukt fra 

første regning til siste regning i løpet av en dag og tiden det er krevd takst for. 

Det største avviket vi fant var at en lege hadde krevd refusjon for fem timer mer 

enn vedkommende hadde tilgjengelig tid til. Beregningen har ikke tatt med tid 

legen har brukt på annen aktivitet, som eksempelvis konsultasjoner uten 

tidstakst. 
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 Taksten var brukt for legenes arbeid før eller etter at pasienten var til 

konsultasjon. 

 Klokkeslettene på regningene var korrigert i ettertid for å tilpasse dem til kravet 

om minimum tidsbruk. 

 Tidsbruk på grunn av legens problemer med journalsystemet ble lagt til 

konsultasjonstiden med pasienten. 

 

3.3 Resultater 

Vi fattet vedtak om å kreve tilbake feilutbetalt refusjon i alle kontrollene. Totalt ble det 

krevd tilbake 5 530 271 kroner, inkludert rentetillegg. Summen i den enkelte sak varierte 

fra 155 460 kroner til 1 301 284 kroner.  

 

I hver sak ble det gjort en helhetlig vurdering av alle opplysningene.  Mangelfull 

dokumentasjon for kravet var gjennomgående i alle ni sakene. I syv av sakene lå 

journalvurderingene til grunn for tilbakekrevingssummen, og i to av sakene ble 

tilbakekrevingssummen fastsatt ut fra en sammenliknbar gruppe leger.  

 

I gjennomsnitt ble det vedtatt å kreve tilbake 40 prosent av utbetalt refusjon for takst 

2cd fra de ni kontrollerte legene. Beløpet som ble krevd tilbake fra hver enkelt lege 

varierte, fra 9,6 prosent til 65,6 prosent av utbetalt refusjon for taksten.  

 

De legene som var med i kontrollen var alle leger med svært høy bruk av taksten i 

forhold til gjennomsnittlig bruk i landet, og er ikke representative for alle leger. Den høye 

tilbakekrevingssummen må derfor sees i lys av dette.   

 

To av legene har klaget på vedtakene. Ingen av klagene har medført endret vurdering 

hos Helfo kontroll som førsteinstans. Klagene er oversendt Helseklage for avgjørelse.  
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4 Oppfølging 

 

4.1 Nye kontroller 

Denne og tidligere kontroller viser at det fortsatt er behov for å kontrollere leger som har 

en høy bruk av takst 2cd. Vi ser at bruk av taksten ikke er tilstrekkelig dokumentert, 

og/eller at taksten brukes feil av de ni legene vi har kontrollert. Dette har medført 

omfattende tilbakekrevinger.  

 

Selv om det var bruk av takst 2cd som ble kontrollert, oppdaget vi også feil bruk av 

andre takster. Denne kontrollen utelukker ikke senere kontroll av legenes øvrige 

takstbruk for samme eller annen periode. 

 

Helfo vil fortsatt kontrollere bruk av takst 2cd og andre takster det er knyttet risiko til. 

 

4.2 Tiltak for bedre dokumentasjon og korrekte tidsangivelser 

Helfo vil fortsette arbeidet for å etablere ulike typer tiltak med det formål å oppnå bedre 

dokumentasjon og mer korrekte tidsangivelser i refusjonskravene. 
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