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Sammendrag 

Takst 304 har i flere år utgjort en stor andel av refusjonsutbetalingen i tannsaker, og det 

har vært foretatt flere kontroller på taksten og innslagspunktene som er knyttet til 

taksten. Refusjonstaksten for 304 er høy sammenlignet med andre takster. I 2016 

utgjorde refusjon på takst 304 en samlet sum på nesten 227 millioner kroner, og taksten 

ble brukt 65 011 ganger. 

Vi kontrollerte ti tannleger med høy refusjon på takst 304, og kontrollerte minimum 30 

krav fra hver. Tannleger som var kontrollert på taksten tidligere ble utelatt fra kontrollen. 

Tannlegene som ble kontrollert hadde refusjoner fra ca. kr 400 000 til kr 1 000 000 på 

takst 304 i løpet av 2015 og 2016, som var perioden for kontroll. Siden tannlegene og 

kravene som inngikk i kontrollen ikke er valgt ut tilfeldig, men ut fra risiko, kan vi ikke si 

at resultatene er representative utover de som er kontrollert. 

Vi fant ulike typer feil i kontrollen, blant annet at tilstanden som er vilkår for bruk av 

kronebehandling ikke var oppfylt og at takst 304 var brukt feil. Nytt i denne kontrollen 

sammenlignet med tidligere utførte etterkontroller, var at det i flere tilfeller var krevd 

takster på arbeid som skulle være inkludert i takst 304. Det var for eksempel noen 

tannleger som krevde takst for konserverende behandling på samme tann som ble 

kronebehandlet. Kontrolltiltaket resulterte i at Helfo krevde tilbake 3 335 690 kroner i 

feilutbetalinger, eksklusiv 10 % rentetillegg.  

Helfo ser at det fremdeles gjøres feil ved bruk av takst 304 og innslagspunktene 9 og 10, 

og at taksten bør følges opp. 
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1 Bakgrunn og formål 

1.1 Bakgrunn 

Ett av hovedmålene for Helfos virksomhet er å oppnå rett ytelse til rett tid. For at 

folketrygdens midler skal forvaltes på riktig måte, må regelverket etterleves. Tannbe-

handling refunderes etter folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6a. Stønad ytes etter fastsatte 

satser, og de enkelte satsene fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet. 

Tannleger inngår avtale om direkte oppgjør, og denne avtalen er grunnlaget for å sende 

refusjonskrav til Helfo. Systemet med direkte oppgjør er et system som i stor grad 

bygges på tillit, hvor Helfo automatisk og innen korte frister utbetaler refusjon basert på 

regningen tannlegen skriver. Tannlegen må påse at refusjonskravene er i samsvar med 

den til enhver tid gjeldende, lov, forskrift og avtale. 

Helfos kontrollvirksomhet er basert på vurdering av risiko og vesentlighet. 

Takst 304 har i flere år utgjort en stor andel av refusjonsutbetalingen på tannområdet. 

Refusjonstaksten er høy sammenlignet med andre takster. I 2016 utgjorde refusjon på 

takst 304 en samlet sum på nesten 227 millioner kroner, og ble brukt 65 011 ganger. 

Taksten er en av de høyeste i refusjon på tannområdet, totalt ble det utbetalt to 

milliarder kroner i refusjon på 123 takster til tannlegene.  

Takst 304 og innslagspunktene/tilstandene som gir refusjon fra trygden har vært 

kontrollert flere ganger tidligere, og vår erfaring er at det er mye feil ved bruk av 

taksten. Ofte er ikke vilkår i innslagspunktet oppfylt, det er f. eks ikke dokumentert 

slitasje på den tannen som er kronebehandlet. Dersom innslagspunktet er oppfylt, er 

feilen ofte at det ikke er dokumentert hvorfor det velges kronebehandling foran 

konserverende behandling.  

Helfo har også tidligere kontrollert fem tannlegers krav for takst 304 fra perioden 2012 til 

september 2015, der mellom 40–50 krav fra den enkelte ble kontrollert. Det medførte en 

samlet tilbakekreving av 34 prosent av den utbetalte refusjonen1.  

I 2015 foretok Helfo en kartleggingskontroll2 hos flere tannleger med ca. 100 krav fra 

2014. Kontrollen gjaldt takst 304 under innslagspunkt 9 og 10. 47 prosent av kravene i 

kontrollen hadde mangler.3 

Denne kontrollen, av takst 304 innslagspunkt 9 og 10 i perioden 2015 og 2016, viser at 

mange tannleger brukte taksten og innslagspunktene feil. Det var fremdeles stor risiko 

for feilbruk. 

I 2016–2017 har Helfo hatt spesielt fokus på å bedre etterlevelse på tannområdet. Her 

ble takst 304 sett som et risikopunkt. Det ble gjennomført en informasjonskampanje i 

februar/mars 2017 rettet mot tannlegers bruk av takst 304 opp mot tilstand 9, 10 og 14, 

og det ble utarbeidet en veileder for bruk av takst 304. Effektvurderingen av arbeidet 

med økt etterlevelse på tannområdet viser at det har blitt økt etterlevelse av regelverket 

på tannlegers bruk av takst 304. 

1 Se rapport fra Helfo datert 18.04.2017. 
2 I disse kontrollene kontrolleres 1 eller 2 krav hos mange tannleger. 
3 Se rapport fra Helfo datert 11.10.2016. 
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1.2 Formål med kontrollen 

Formålet med denne kontrollen er å kontrollere om tannlegene etterlever regelverket og 

å rette opp feil utbetalinger for refusjon etter takst 304. Det innebærer kontroll av om 

innslagspunktene som utløser refusjon for tannbehandling er tilstede og godt nok 

dokumentert, og at tannlegene har dokumentert hvorfor de velger kronebehandling 

sammenlignet med annen konserverende behandling.  

1.3 Regelverk 

De fleste regningene på takst 304 gjelder tilstand 9 og 10, det vil si at pasienten lider av 

attrisjon eller av karies som skyldes munntørrhet, og for tilstand 12 og 13, henholdsvis 

yrkesskade og annen skade på tennene.  

Taksten brukes også i forbindelse med tilstand 14, men denne tilstanden ble utelatt fra 

kontrollen. 

9 Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 

Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attri-

sjon/erosjon menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og 

estetikk. Stønad gis også ved tilsvarende grav patologisk slitasje av kroner og/eller 

innlegg. Tannlegen må før stønadsberettiget behandling påbegynnes, dokumentere 

tilstandens alvorlighetsgrad. 

Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest 

mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg. Dersom 

kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres. 

Det gis ikke stønad til protetisk behandling for tapte tenner med unntak for tap av tenner 

på grunn av rotfrakturer som følge av attrisjon. Det ytes dermed ikke stønad til bro eller 

til implantatbasert protetikk utenom unntaksregelen. 

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene. 

10 Hyposalivasjon 

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon medfører økt kariesaktivi-

tet. 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 < 

0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min. 

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. 

Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene 

dekkes. 

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som 

potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få stønad 

etter denne bestemmelsen. Hyposalivasjon må dokumenteres ved kliniske funn som 

underbygger at bruker har tilstanden, og at dette har medført økt kariesaktivitet. 

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene 
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Takst 304: Helkrone i gull og/eller ceram, eller porselensinnlegg 4 flater og mer 

Eventuell stiftforankring inngår i taksten.  

Takstene for fast protetikk omfatter all behandling i forbindelse med fremstilling og 

fastsetting av krone- og broarbeider, inkludert forbehandling og etterkontroll. 

Bruk av takstene 301-313 forutsetter at behandlingen omfatter tannteknisk arbeid, og 

utgifter til dette arbeidet er inkludert i takstene. Dersom tannteknisk arbeid ikke inngår i 

behandlingen, er arbeidet å betrakte som konserverende behandling. I slike tilfeller skal 

takstene 201-207 benyttes. 
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2 Metode og gjennomføring 

Vi valgte ti tannleger med høy refusjon på takst 304, og kontrollerte minimum 30 krav 

fra hver. De tannlegene som ble kontrollert for krav på takst 304 i perioden 2012–2015 

ble utelatt fra kontrollen. De tannlegene som bare hadde i overkant av 30 krav på takst 

304 tilsammen i 2015 og 2016 fikk kontrollert alle kravene sine.  

Utvalget av krav i kontrollen er ikke gjort tilfeldig, og resultatene er derfor ikke 

representative for alle tannlegers bruk av taksten.  

Ved bruk av takst 304 er ulike innslagspunkt inngangsvilkår for refusjonen. Ett av disse 

er innslagspunkt 14, som innebærer at pasienten ikke er i stand til å ivareta sin 

tannhelse. I denne kontrollen har vi utelatt bruk av takst 304 under innslagspunkt 14, 

fordi Helfo har foreslått en presisering av regelverket for dette innslagspunktet.  

Tannlege Samlet 

refusjon 

takst 

304 i 

2015 og 

2016 

Refusjon 

takst 304, 

uten 

innslags-

punkt 14 

Antall 

inn-

hentet 

krav 

1 1 731 834 681 325 30 

2 853 420 397 575 30 

3 669 535 669 535 35 

4 1 486 495 373 720 30 

5 1 264 750 532 575 30 

6 1 080 670 565 420 30 

7 1 468 850 564 640 30 

8 841 785 467 315 30 

9 2 201 930 988 355 30 

10 1 081 965 484 315 41 

Tabell 1: Oversikt refusjon og antall for kontrollerte tannleger 

2.1 Kontrollens omfang 

Basert på resultater fra tidligere kontroller av takst 304, forventet vi å se krav hvor 

 vilkårene for innslagspunktet ikke var oppfylt

 vurderingen av bruk av takst 304 ikke var godt nok dokumentert

Selv om dette i utgangspunktet var en kontroll som gjaldt takst 304, var kontrollen lagt 

opp til å ta med andre feil som ble avdekket underveis. I forbindelse med gjennomgang-

en av de innsendte journalene fant vi andre typer feil knyttet til feil bruk av takst 304. 

Tannlegen brukte f. eks en takst på vanlige fyllinger på samme tann som skulle 

kronebehandles. I slike tilfeller kan det ikke kreves for fylling i tillegg. Summen som er 

krevd tilbake fra to av de kontrollerte tannlegene er derfor høyere enn beløpet som er 

knyttet til feilutbetalt refusjon for takst 304. Og det er krevd tilbake utbetalt refusjon for 

flere takster enn det ble gjort for de 8 øvrige tannlegene i kontrollen. 
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2.2 Resultater 

Takst 304 kan benyttes under flere innslagspunkt/tilstander. Dersom vilkårene i 

innslagspunktet ikke er oppfylt, vil utbetalingen for takst 304 være feil og bli krevd 

tilbake. Dersom vilkårene for innslagspunktet er til stede, må vi i tillegg vurdere om 

vilkårene for å foreta kronebehandling (takst 304) er dokumentert.  

I denne kontrollen fant vi feil som fremsto som en ny type feil i sammenheng med bruk 

av takst 304. I tabellen under er det satt opp en oversikt over de feilene vi krevde 

tilbake. Det er vist til hvilke innslagspunkt som er brukt feil. I de tilfellene hvor vi har 

registrert feilen som feil ved bruk av takst 304 medfører det at tannlegen har fått 

refundert takster som ikke kan utbetales i tillegg til takst 304, idet arbeidet er inkludert i 

taksten. 

Tannlege Antall 

krav med 

feil på 

innslags-

punkt 9 

Antall 

krav med 

feil på 

innslags-

punkt 10 

Antall 

krav med 

feil på 

takst 

304 

1 21 

2 27 

3 14 

4 1 1 3 

5 6 1 16 

6 5 1 

7 1 1 

8 11 11 

9 3 

10 11 12 

Sum 100 14 32 

Tabell 2: Oversikt antall feil innslagspunkt 9 og 10, og feil i takst 3044 

4 Det var også feil på andre innslagspunkt der det var benyttet takst 304. 
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Tannlege Tilbakekrevd refusjon 

1 1 126 2255 

2 634 340 

3 176 415 

4 185 180 

5 124 895 

6 82 740 

7 43 840 

8 173 255 

9 304 485 

10 484 315 

Tabell 3: Oversikt over tilbakekrevd refusjon per tannlege 

Tre tannleger har klaget på kravet om tilbakekreving, og sakene er sendt til Helseklage, 

men ikke behandlet. 

2.3 Nærmere om resultatet 

En del av feilene sammenfalt med funn fra tidligere kontroller: 

 Feil ved vilkår for refusjon, fordi det ikke var dokumentert grav attrisjon på den

enkelte tann. Dette må dokumenteres for å kunne benytte takst 304. Det var i

tillegg flere tilfeller der tannlegen hadde journalført belastningsskader og ikke at-

trisjon.

 Vi fant også feil ved bruk av takst 304 under innslagspunkt 10. Her var det ikke

dokumentert hyposalivasjon, og at dette hadde ført til økt karies.

 Dersom vilkårene i innslagspunktet/tilstanden var oppfylt, var det i noen tilfeller

ikke dokumentert godt nok hvorfor kronebehandling var valgt fremfor annen

vevsbesparende behandling.

Takst 304 er som nevnt kontrollert flere ganger tidligere, men i denne kontrollen fant vi 

feil som vi ikke har erfart tidligere. 

Tre tannleger sendte krav om refusjon for konserverende behandling i tillegg til takst for 

kronebehandling, på samme tann. Takstene for konserverende behandling ble krevd 

tilbake. Noen tannleger benyttet også konserverende behandling til bittheving i tillegg til 

kronebehandling. Dette dekkes ikke av trygden og ble krevd tilbake. 

Fire av tannlegene vi kontrollerte sendte krav om refusjon etter takst 513, som er en 

prosedyretakst for fast protetikk, i tillegg til takst 304. Takst 513 skal inkludere alt 

arbeidet knyttet til denne behandlingsmåten, og takst 304 kan derfor ikke benyttes i 

kombinasjon med takst 513. Det kan heller ikke benyttes to innslagspunkt i samme 

behandling. Vi krevde tilbake slike feilutbetalinger fra tre tannleger. 

5 Tannlege 1 og 2 er kontrollert og krevd tilbake for andre takster i tillegg til 304, der 

dette ble oppdaget under kontrollen. 
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I kontrollen viste det seg at tre tannleger også hadde sendt regninger på arbeid de ikke 

hadde utført selv, men som var utført av andre. Vi krevde tilbake refusjonen for disse 

kravene som følge av at avtalene tannlegene har inngått med Helfo er personlig. 

Tannlegen kan bare kreve refusjon for den behandling tannlegen selv har utført.  

To av de kontrollerte tannlegene benyttet takst 405, fjerning av retinert 

tann/dyptliggende rot, når tenner ble trukket. Dokumentasjonen manglet tilstrekkelig 

begrunnelse for hvorfor taksten var brukt, og hvorfor ikke tennene ble fjernet i samme 

behandling. 



11 

3 Oppfølging 

Denne kontrollen ble gjennomført på refusjoner fra 2015 og 2016. Det var som vist 

mange feil i kravene, og Helfo fattet vedtak om tilbakekreving for tilsammen 3 335 690 

kroner ekskludert rentetillegg på 10 prosent. 

Kontrollen viser at det fremdeles er behov for å gjennomføre kontroller for å oppnå bedre 

etterlevelse på takst 304. Flere av tannlegene dokumenterer ikke behandlingen godt nok 

til å vise at vilkårene er tilstede. 

Helfo hadde også fokus på denne taksten i 2016 og 2017, da med en større informa-

sjonskampanje. Etter at denne kampanjen ble gjennomført viser rapporter fra 

etterlevelsesarbeidet  at etterlevelsen på takst 304 generelt  har blitt bedre.   

3.1 Anbefaling i forhold til risikostyring 

Helfo bør likevel fortsette å kontrollere etterlevelse og rette opp feil bruk av denne 

taksten, idet den fortsatt er risikoutsatt og erfaringsvis brukes feil. Refusjoner som 

utløses av krav etter takst 304 utgjør en stor andel av refusjon til tannleger. God 

etterlevelse av regelverket er derfor viktig for å sikre rett utbetaling. 




