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1. Sammendrag 
  
Helfo har i 2015 gjennomført kartleggingskontroll av refusjonskrav for 2014 
knyttet til innslagspunkt 9 og 10. Formålet med kontrollen har vært å kartlegge 

bruken av innslagspunktene kombinert med takst 304, og tannlegenes etter-
levelse av regelverket på dette området. 

 
Kontrollen ble gjennomført på et tilfeldig utvalg av refusjonskrav knyttet til 
tilstandene attrisjon/erosjon og hyposalivasjon ved bruk av takst 304. 50 krav 

fra hvert av innslagspunktene 9 og 10, ble tilfeldig plukket ut. Det ble innhentet 
relevante journalopplysninger for kravene. Det var totalt 94 tannleger som var 

med i kontrollen.  
 
Resultatet av kontrollen viste at 50 (53 %) av 95 krav hadde god etterlevelse av 

regelverket. I kontrollen fant Helfo 45 krav (47 %) med avvik fra regelverket. 
Ser man på kronebeløpet som ble krevd tilbake utgjorde det omtrent 17 % av 

den totale summen til de kontrollerte kravene.  Hovedavvikene var mangelfull 
dokumentasjon av pasientens tilstand eller mangelfull begrunnelse for valg av 
kroneterapi. Tannlegene mottok spesifikk informasjon eller vedtak om 

tilbakekreving fra Helfo.  
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2. Bakgrunn og formål 
 

Formålet med kartleggingskontrollen var å kartlegge bruken av innslagspunktene 
kombinert med takst 304, og å nå ut til flere tannleger. Målet var dessuten å 
bidra til bedret etterlevelse av regelverket, ved å informere og tilbakekreve 

feilutbetalt refusjon. 
 

I 2011 ble det utført en nasjonal kontroll av innslagspunktene 9 og 10. Her ble 
det avdekket feil eller mangler i 124 (45 %) av 276 krav. Videre er det utført 
flere ulike kontroller der det er avdekket feil og mangler ved bruk av takst 304 

knyttet til innslagspunkt 9 og 10.  
 

På bakgrunn av dette ønsket vi på nytt å kartlegge bruken for å kunne avdekke 
om tannlegers atferd i forhold til regelverket hadde endret seg.  

 
Innslagspunkt 9 og 10 er blant de innslagspunktene som har hatt størst vekst i 
refusjon de siste årene. Allmenntannlegenes bruk av takst 304 i 2014 (antall og 

refusjon1) er vist i tabell 1, fordelt på disse innslagspunktene. 
 

 

Innslagspunkt Antall takst 304 

9 - Patologisk tap av tannsubstans ved attri-

sjon/erosjon 
29 066 

10 – Hyposalivasjon 12 427 

Totalt 41 493 

 

Innslagspunkt 
Refusjon takst 

304 

9 - Patologisk tap av tannsubstans ved attri-
sjon/erosjon 

  90 249 930 

10 – Hyposalivasjon   38 585 835 

Totalt 128 835 765 

 
Tabell 1. Tabellen viser antall og refusjon av takst 304 fordelt på innslagspunktene 9 og 

10 for allmenntannleger i 2014. 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                
1 Gjelder elektroniske utbetalinger til allmenntannlegene. Refusjonen er beregnet ut fra antall takst 304 ganget 
med refusjonstaksten for 2014, kr. 3.105,-. 
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3. Metode og gjennomføring  
 
 

3.1 Utvelgelse av tannleger til kontrollen 

For å velge ut tannleger til kontrollen, ble det tatt utgangspunkt i alle behandlere 
som er med i måltallsanalyse2 for allmenntannleger i 2014. Her er tannleger med 

og uten spesialistgodkjenning inkludert.   
 

Liste3 med alle krav i 2014 der takst 304 er benyttet i kombinasjon med 
innslagspunkt 9 eller 10 ble tatt ut. Totalt utgjorde dette 17 735 krav, fordelt på 
10 684 krav på innslagspunkt 9, og 7 051 krav på innslagspunkt 10. 

 
50 krav fra hver av innslagspunktene 9 og 10, ble tilfeldig trukket ut fra disse 

dataene. 
 
En behandler ble plukket ut med 1 krav på hvert innslagspunkt, og to behandlere 

ble plukket ut med to krav på samme innslagspunkt. I ett av tilfellene ble det 
ved en feil kun innhentet journal på ett av kravene. I ett annet tilfelle mottok vi 

kun en journal. Videre utgikk ett krav på grunn av dødsfall, og to krav på grunn 
av sykdom.  
 

Grunnlaget for kontrollen bestod dermed av 95 krav, med 48 på innslagspunkt 9, 
og 47 på innslagspunkt 10. 94 tannleger inngikk i kontrollen, hvor 1 tannlege 

hadde to krav.  
 
 

Innslagspunkt Antall takst 304 
Refusjon kun takst 

304 

  9 (48 krav) 127 394 335 

10 (47 krav)   76 235 980 

Totalt 203 630 315 

 

Tabell 2. Tabellen viser antall og refusjon av takst 304 ved de kontrollerte kravene for-

delt på innslagspunktene. 
 

 

3.2 Gjennomføringen av kontrollen  

Tannlegene ble bedt om å sende inn relevant dokumentasjon, som journal-

utskrifter, røntgenbilder, foto og eventuelle modeller. Helfos rådgivende over-
tannleger og saksbehandlere vurderte den innsendte dokumentasjonen mot 

vilkårene i forskriftene til folketrygden.  
 
Ved innslagspunkt 9, som gjelder patologisk tap av tannsubstans ved attri-

sjon/erosjon, må tilstanden være grav for å være stønadsberettiget. Dersom 
kroneterapi velges må begrunnelse for valget journalføres. 

                                                
2 Oversikt over samlet årlig refusjon med fordeling av takst og innslagspunkt for behandlere som leverer 

elektronisk oppgjør. 
3 Liste fra Helserapport (HERA): «Pasientkontakt tannlege». 
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Ved innslagspunkt 10, som gjelder hyposalivasjon (munntørrhet), ytes stønad til 

tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon medfører økt kariesaktivitet. Stønad 
ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over 
tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det 

foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva 
er <0,10ml/min og for stimulert saliva er <0,70 ml/min.   

 
Samtlige tannleger fikk skriftlig tilbakemelding om resultatet av kontrollen. 
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4. Resultater  
Kontrollen som ble gjennomført på 94 tannleger og 95 krav, viste at tannlegene  
i stor grad sendte ukorrekte refusjonskrav. 50 (53 %) av kravene var i tråd med 

regelverket og 45 (47 %) av kravene var helt eller delvis avvik fra regelverket.  
 
De ukorrekte refusjonskravene hadde mangelfull dokumentasjon på attrisjon og 

hyposalivasjon. Det kom ikke frem av journal at vilkårene for refusjon var 
oppfylt.  

 
 

4.1 Etterlevelse av regelverket 

Ved innslagspunkt 9 manglet 13 krav dokumentasjon på grav attrisjon, 2 krav 

manglet dokumentasjon på tannkode. 
 

Ved innslagspunkt 10 manglet 7 av kravene dokumentasjon på hyposalivasjon. 
 
3 av kravene ble delvis godkjent på grunn av manglende dokumentasjon for 

enkelte tannkoder. 
 

21 tannleger fikk informasjon om regelverket  og mangler i det kontrollerte 
kravet:  
 

 3 av kravene manglet begrunnelse for valg av kroneterapi 
 10 av kravene var ikke godt nok dokumentert, men ble etter en helhets-

vurdering godkjent 
 8 av kravene ble det sendt varsel om tilbakekreving, men på bakgrunn av 

nye opplysninger, frafalt tilbakekrevingen 
 
 

4.2 Tilbakemelding til tannlegene fra Helfo 

Av 45 ukorrekte krav ble det krevd tilbake 15 krav ved innslagspunkt 9 og 7 krav 

ved innslagspunkt 10. Totalt 22 tilbakekrevinger (23 %). 
 

Kronebeløpet som ble krevd tilbake utgjorde ca. 17 % av summen til de kontrol-

lerte kravene.  
 

 

Innslagspunkt 
Antall hele 

regninger krevd 
tilbake 

Antall takster 304 

krevd tilbake 

9 15 25 

10 7 12 

Totalt 22 37 

 

Tabell 3. Tabellen viser oversikt over antall tilbakekrevinger av takst 304 fordelt på 

innslagspunktene 9 og 10. 
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I tillegg til vedtak om tilbakekreving, fikk 21 tannleger informasjon om regel-
verket og mangler i det kontrollerte kravet.  

 
 

Tekst Antall Innslagspunkt 

9 

Innslagspunkt 

10 

Omgjort etter varsel     8                 4              4 

Mangler doku-
mentasjon 

  10             10 

Mangler begrunnelse 
for valg av krone-

terapi 

    3                 3  

Resultatbrev   21                 7            14 
 

Tabell 4. Tabellen viser tilbakemeldingen fra Helfo og antallet fordelt på innslagspunktene 

9 og 10. 
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5. Oppfølging av kontrollen 
  
I 2011 ble det utført en nasjonal kontroll av innslagspunktene 9 og 10. Her ble 
det avdekket feil eller mangler i 124 av 276 krav (45 %). Så man på selve 

kronebeløpet som var feilaktig utbetalt den gangen, var feilprosenten på 33.  
 

Ved denne kontrollen av innslagspunkt 9 og 10 ved takst 304, ble det avdekket 
feil eller mangler i 45 av 95 krav (47 %). Fordelt på innslagspunkt utgjør dette 
48 % avvik på innslagspunkt 9, og 47 % avvik på innslagspunkt 10. 

Sammenligner vi krav med feil eller mangler ved disse kontrollene, ser vi at an-
delen ukorrekte krav ikke er redusert, men har en liten økning. 

 
Ser vi imidlertid på kronebeløpet som ble krevd tilbake i denne kontrollen, 
utgjorde det 17%. I den nasjonale kontrollen fra 2011 var tilsvarende andel  på 

33 %. Dette viser at andel tilbakekrevde kroner er lavere i denne kontrollen enn 
i kontrollen fra 2011. 

 
Da innretningen av de to kontrollene ikke var helt lik vil det ikke være helt 
presist å sammenligne, men vi ser likevel tendensen. Det sendes fortsatt inn en 

stor andel ukorrekte krav til Helfo. 
 

Den største andelen feil, er manglende dokumentasjon på tilstanden grav attri-
sjon, og manglende dokumentasjon på kliniske funn som underbygger pasien-
tens hyposalivasjon, og som igjen har medført økt kariesaktivitet. Helfo har også 

hatt flere ulike kontroller fra 2013 til 2015, hvor det er avdekket feil ved 
innslagspunkt 9 og 10. Dette viser at det fortsatt er en stor andel tannleger som 

har mangelfull dokumentasjon på at vilkårene for refusjon er oppfylt før de 
sender krav til Helfo.   
 

Tannlegen har et selvstendig ansvar for at refusjonskravene som sendes inn er 
korrekte og i tråd med regelverket. Det vil si at tannlegen skal sørge for at 

relevant og nødvendig dokumentasjon foreligger før han sender krav til Helfo for 
takst 304, innslagspunkt 9 og 10. 
 

Helfo jobber målrettet og risikobasert for å hindre at feil oppstår og korrigerer 
feil vi oppdager i ettertid. Vi vil fortsette å følge utviklingen og  bruken av takst 

304 ved innslagspunkt 9 og 10. 
 
 

  


