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Sammendrag 

I 2015 kontrollerte Helfo refusjonskrav for takst 2cd fra ti fastleger på bakgrunn av en 

vurdering av risiko og vesentlighet. Takst 2cd er den enkelttaksten som medfører aller 

størst refusjonsutbetaling fra Helfo til fastleger, og utbetalingen var nærmere 778 

millioner kroner i 2014. I tillegg har tidligere kontroller avdekket at taksten ofte brukes 

feil.  

 

De kontrollerte legene ble valgt ut på bakgrunn av høy bruk av taksten.  

 

Kontrollene avdekket at taksten var brukt feil av alle ti legene. Det ble fattet vedtak om 

tilbakekreving av feilutbetalt refusjon med til sammen kroner 7 761 771. Dette utgjorde i 

gjennomsnitt 48 % av all refusjon for taksten som var utbetalt til legene i årene 2013 og 

2014.  

 

En effektvurdering som ble gjennomført i etterkant av kontrollene, viste en klar nedgang 

i bruk av takst 2cd. Vi observerte også reduksjon i utbetaling av andre takster. 

 

Funnene i disse kontrollene er i stor grad de samme som Helfo har gjort i tidligere 

kontroller. Erfaringene tilsier at klargjøring av og informasjon om regelverk og plikter, 

kan bidra til bedre kontrollerbarhet og økt etterlevelse. Vi vil følge opp dette, når det 

gjelder krav til dokumentasjon av takstbruk, krav om korrekt føring av klokkeslett på 

regninger og vilkår for bruk av takster.  
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1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon 

1.1 Bakgrunn 

Et 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. Helfos 

kontrollvirksomhet er basert på vurdering av risiko og vesentlighet. Takst 2cd ble valgt 

ut til kontroll på bakgrunn av høy risiko for feilutbetaling.  

 

Takst 2cd er den enkelttaksten som har medført aller størst refusjonsutbetaling fra Helfo 

til fastleger de siste årene, og bruken er økende. Tabell 1 nedenfor viser utbetalt refusjon 

for takst 2cd til fastleger i årene 2011—2014. 

 

2011 2012 2013 2014 

577 115 676 651 299 638 714 370 885 777 937 102 
Tabell 1: Utbetalt refusjon per år til fastleger for takst 2cd  

 
I tillegg til høy refusjonsutbetaling er taksten en gjenganger i kontrollsaker, og det 

avdekkes ofte feil bruk. 

 

Nærmere opplysninger om taksten og erfaring fra tidligere kontroller framkommer i 

punkt 1.4. 

1.2 Formål 

Formålet med kontrollene var å 

 avdekke og rette opp feil takstbruk  

 avdekke og rette opp økonomisk misbruk av trygdens midler 

 bidra til økt etterlevelse av regelverket blant de kontrollerte legene 

1.3 Vilkår for refusjon 

1.3.1 Generelle vilkår for refusjon 

Det gis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege etter 

bestemmelsen i folketrygdloven § 5-4. Ved avtale om direkte oppgjør etter  

folketrygdloven § 22-2, blir stønaden utbetalt direkte til legen i stedet for til pasienten. 

Dette systemet bygger i stor grad på tillit hvor Helfo automatisk og innen korte frister 

utbetaler refusjon basert på innsendte regninger fra legen. 

 

Leger med avtale om direkte oppgjør skal sørge for at refusjonskrav er i tråd med 

gjeldende regelverk, og har et selvstendig ansvar for å dokumentere at fremsatte krav er 

korrekte. I dette ligger det en plikt til å holde seg orientert om det til enhver tid 

gjeldende regelverk, og eventuelt undersøke vilkårene for takstbruken nærmere. 

 

Det er et vilkår at undersøkelsen og behandlingen er medisinsk nødvendig, jf.  

folketrygdloven § 5-1. Nærmere bestemmelser om hva som dekkes av folketrygden går 

fram av F26.06.2015 nr 796 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse 

og behandling hos lege (takstforskriften). 

 

1.3.2 Vilkår for bruk av takst 2cd 

I henhold til takstforskriften er takst 2cd: 

 

«Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 minutter per  

påbegynt 15 minutter.» 

 

Taksten kan benyttes av allmennpraktiserende lege for arbeid som faller inn under 
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begrepet «konsultasjon». I merknad B1 i forskriften defineres konsultasjon nærmere, 

slik: 

 

«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.» 

 

Det er egen takst (2ad) for konsultasjon hos allmennpraktiserende lege. Denne 

basistaksten kan legen kreve ved alle konsultasjoner. 

1.4 Nærmere om takst 2cd og erfaringer fra tidligere kontroller 

Takstene som legene benytter, har ulik oppbygning. Enkelte takster har en egenandel 

som er det beløpet pasienten betaler selv, og som genererer opptjening til frikort. 

Refusjonsandel er det beløpet som behandler får refundert fra Helfo, når pasienten må 

betale egenandel eller når taksten ikke har egenandel. Honorar er samlet takstbeløp i 

kroner. 

 

Takstene 2ad og 2cd består av beløpene gjengitt i tabell 2 nedenfor. 

  

 Honorar Refusjonsandel Egenandel 

Takst 2ad 143    2 141 

Takst 2cd 175 175    0 
Tabell 2: Beløp for takstene 2ad og 2cd, hentet fra takstforskriften gjeldende fra 1. juli 2015 

 

Bruk av ett tidstillegg (ved konsultasjonsvarighet over 20 minutter) øker honoraret for en 

konsultasjon med 122 % til kroner 318. Takst 2cd kan repeteres, slik at legen kan kreve 

to tidstillegg når konsultasjonen varer over 35 minutter, tre tidstillegg over 50 minutter 

og så videre.  

 

Refusjon for takst 2cd utgjorde 19 % av all refusjon til fastleger i 2014. Det utbetales 

mer i refusjon for denne tilleggstaksten enn for selve basistaksten på legekontoret (2ad). 

Dette har blant annet sammenheng med at takst 2cd har høyere honorar og ikke har 

egenandel. Fordelingen av utbetalt refusjon går fram av figur 1 nedenfor. 

 

 
Figur 1: Andel takst 2ad og takst 2cd av sum refusjon til alle fastleger med flere enn 1000 regninger 
i 2014 
 

Generelt kan den økende refusjonsutbetalingen for takst 2cd delvis skyldes at honoraret 

for taksten har økt de siste årene. Det kan også skyldes endringen i takstforskriften i 

2014, da det ble mulig å kombinere takst 2cd med takst 615 for samtaleterapi.  
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Tidligere kontroller har avdekket at taksten brukes feilaktig for arbeid utført av 

hjelpepersonell, for arbeid utført etter at pasienten har forlatt legekontoret, der 

legekontakten har vart mindre enn 20 minutter, når pasienten har vært til observasjon 

eller prøvetaking uten at det foregikk undersøkelse/behandling av lege, og for  

undersøkelse/behandling som ikke var medisinsk nødvendig. 

 

Vår erfaring fra kontrollsaker generelt er at takster med høyt honorar og takster uten 

egenandel kan gi større risiko for misbruk av det tillitsbaserte systemet.  

 

2 Utvalg og metode 

2.1 Utvalg av kontrollobjekter 

Det ble valgt ut ti fastleger som hadde høy bruk av takst 2cd i kontrollperioden. De ble 

valgt etter en vurdering av risiko basert på opplysninger om: 

 sum refusjon  

 forbruk av takst 2cd  

 andel refusjon for takst 2cd av sum refusjon  

 kontrollhistorikk 

 

De utvalgte legene hadde vesentlig høyere bruk av takst 2cd enn gjennomsnittet blant 

alle fastleger som benyttet taksten. Forbruket hos de utvalgte legene i 2014 vises i figur 

2 nedenfor. Til sammenligning var gjennomsnittlig bruk hos alle fastleger 976 ganger. 

 

 
Figur 2: Forbruk av takst 2cd i antall i 2014 hos legene i utvalget 

2.2 Metode 

Vi kontrollerte legenes takstbruk i årene 2013 og 2014.  

 

I hver kontroll innhentet vi journalnotater fra et tilfeldig utvalg pasientkontakter og 

timebok for en tilfeldig uke i kontrollperioden. Legene ble bedt om svare på spørsmål om 

legekontoret og bruk av taksten. All innsendt dokumentasjon og legenes uttalelser ble 

gjennomgått, og vurdert opp mot legenes takstbruk.  

 

Vi analyserte den enkelte leges oppgjørsdata nærmere. Det ble for eksempel sett på 

omfanget av tidsbrudd. Tidsbrudd innebærer at det ikke er tilgjengelig tid for bruk av 

takst 2cd i forhold til klokkeslett på neste regning. Tidsbruddsanalysene omfattet 

regninger med takster som kun lege (og ikke hjelpepersonell) kan utløse. Det ble også 

sett på hvorvidt det var nok tid gjennom hele dager til å gjennomføre aktivitetene det 
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var sendt refusjonskrav for. 

 

De ti kontrollene ble gjennomført separat, men saksbehandlerne samarbeidet om 

kvalitetssikring og framdrift. Stor grad av parallelle prosesser fra oppstart til vedtak i alle 

kontrollene, muliggjorde en samlet effektvurdering i etterkant. Dette omtales nærmere i 

punkt 3.3. 

 

Samtidig som Helfo kontroll gjennomførte etterkontroller overfor utvalgte storforbrukere 

av takst 2cd, ga Helfo kommunikasjon og servicetjenester informasjon til en annen 

gruppe fastleger med høyt forbruk. Disse legene fikk informasjon om sin takstbruk i 

forhold til gjennomsnittet for alle fastleger, samt om hvordan taksten skal brukes. 

 
 

3 Forklaringer, funn, resultater og effekt-

vurdering 

3.1 Legenes forklaringer 

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

krav til fastleger både fra myndigheter og pasienter. Flere viste også til krevende 

pasientliste som forklaring på sin takstbruk.  

 

Det kom fram at mange av legene ikke hadde tatt seg tid til å skrive ned alle relevante 

og nødvendige opplysninger om helsehjelpen i pasientjournalen. Enkelte uttalte også at 

Helfo ikke burde se på klokkeslett på innsendte regninger i sine kontroller, siden det kan 

være ulike årsaker til at disse ikke er korrekte. 

3.2 Funn 

Det ble avdekket feil bruk av taksten i alle ti kontrollene.  

 

Vi gjorde blant annet følgende funn: 

 Legene hadde ikke nok tid tilgjengelig for å kreve tidstakster i den grad som det 

var sendt refusjonskrav for.  

 Det var ikke sannsynlig at konsultasjonene hadde vart så lenge som kravene om 

tidstakster skulle tilsi. 

 Taksten var krevd for legenes arbeid før eller etter at pasientene var til konsulta-

sjon. 

 Taksten var krevd for tid hvor legene ikke foretok undersøkelse og behandling av 

pasientene. 

 Det var krevd tidstillegg uten at pasientene hadde vært på legekontoret, for 

eksempel ved reseptutstedelse og telefonsamtaler. 

 Taksten var krevd uten at den aktuelle helsehjelpen dekkes av folketrygden, blant 

annet for arbeid med førerkortattester. 

Funnene i disse sakene var i hovedsak de samme som Helfo kontroll har gjort i tidligere 

kontroller.  

3.3 Resultater 

I den enkelte sak ble det gjort helhetlige vurderinger av alle opplysningene som forelå, 

og bruk av virkemidler ble vurdert ut i fra funn og forklaringer samt den enkelte leges 

kontrollhistorikk.  

 

Vi fattet vedtak om tilbakekreving i alle kontrollene. Totalt ble det krevd tilbake kroner 
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7 761 7711 inkludert rentetillegg. Summen i den enkelte sak varierte fra ca. kroner 

300 000 til nærmere 1.3 millioner kroner.  

 

I gjennomsnitt ble det vedtatt å kreve tilbake 48 % av utbetalt refusjon for takst 2cd til 

de kontrollerte legene. Tilbakekrevingsbeløpet i den enkelte sak varierte fra 23 % til  

67 % av utbetalt refusjon for taksten. 

 

I tillegg gjorde vi tilfeldige bifunn knyttet til andre takster. I den forbindelse påla Helfo en 

av legene å endre praksis. Denne reaksjonen er en streng henstilling om å innrette seg 

etter regelverket. Tre av legene fikk informasjon om riktig bruk av takstene.  

3.4 Effektvurdering 

Etter kontrollene har vi gjort en analyse av hvilken effekt tiltakene har hatt for  

etterlevelsen av regelverket. Effektvurderingen viser en klar nedgang i bruk av takst 2cd 

etter kontrollene, og det er nærliggende å tolke dette dithen at etterlevelsen av 

regelverket har blitt bedre2.  

 

De aller fleste legene fikk brev med innhenting av opplysninger i mars 2015, varsel om 

tilbakekreving i juli 2015 og vedtak i september 2015. Effektvurderingen er gjort ved å 

analysere oppgjørsdata for perioden 1. januar 2013—31. mars 2016. 

 

Figur 3 nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig bruk av takst 2cd per måned for de ti 

kontrollerte legene. Når vi sammenligner bruken i perioden juli 2015—mars 2016 med 

tilsvarende periode ett år tidligere, er forbruket redusert med om lag 60 %.  

 

 
Figur 3: Gjennomsnittlig bruk av takst 2cd per måned hos de kontrollerte legene fordelt på ulike år 

 
Bruk av takst 2cd blir ofte beregnet som andel av takst 2ad. Den gjennomsnittlige 

prosentvise bruken i den kontrollerte gruppen falt markant etter oppstart av kontrollene. 

Figur 4 nedenfor viser utviklingen i gruppen sammenlignet med 1. kvartil3, median4 og  

3. kvartils5 bruk hos alle fastleger. 

 

                                           
1 Tre vedtak er påklaget, og er per juni 2016 under behandling hos klageinstansen. 
2 Metoden som er benyttet i analysen, presenteres ikke her. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at presisjonen til 
effektvurderingen avhenger av flere forhold. Effekten av kontrollene kan derfor være større eller mindre enn 
antatt. 
3 Første kvartil er den verdien som deler et sortert materiale i de nederste 25 % fra de øverste 75 %. 
4 Median er den midterste verdien i et datasett sortert fra minst til størst. 
5 Tredje kvartil er verdien som i et sortert materiale deler de 75 % nederste verdiene fra de 25 % øverste. 
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Figur 4: De kontrollerte legenes bruk sammenlignet med bruken hos alle fastleger. Verdien for de 
kontrollerte legene er gjennomsnittet av andelen takst 2cd per takst 2ad. Verdiene for 1. kvartil, 
median og 3. kvartil er beregnet av bruken av takst 2cd i prosent av takst 2ad for alle fastleger 
(med flere enn 1000 regninger og som brukte takst 2cd i 2015).  

 
Det var en kraftig nedgang i utbetalt refusjon for takst 2cd til de kontrollerte legene. 

Samtidig ser vi en reduksjon i refusjonsutbetaling også for andre takster. Vi kan ikke slå 

fast om dette skyldes bedre etterlevelse, en forsiktig takstbruk som følge av kontrollene 

eller andre forhold. I figur 5 nedenfor ser vi endring i refusjonsutbetaling per måned sett 

i forhold til året før, for takst 2cd, 2ad og øvrige takster. Tallene i figuren er justert for 

prisendringer og oppgitt i henhold til takster gjeldende fra 1. juli 2015. 

 

 
Figur 5: Endring i andel av sum utbetalt refusjon for takst 2cd, 2ad og øvrige takster for den 
kontrollerte gruppen målt mot året før 

 

 

4 Utfordringer og oppfølging av kontrollene 

4.1 Om klokkeslett på regninger 

I takstforskriften § 4 er det spesifisert hvilke opplysninger regninger 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 
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å avgjøre stønadskravet.» 

 

Et av vilkårene for bruk av takst 2cd er at konsultasjonen varer et visst antall minutter, 

slik som beskrevet under punkt 1.4. To av de kontrollerte legene leverte regninger med 

klokkeslett oppgitt i hele timer.  

 

Helfo gjorde analyser av tidsbrudd i kontrollene der klokkeslett på regningene var oppgitt 

i minutter. Flere leger skrev dog i sine forklaringer at klokkeslettet på regningen til Helfo 

ikke samsvarte med det tidspunktet helsehjelpen ble gitt. 

 

Disse forholdene vanskeliggjør Helfos kontroll. Det er behov for å presisere at regninger 

til Helfo skal merkes med klokkeslett for oppstart av helsetjenesten. Med tanke på at 

folketrygden utbetalte nær 778 millioner i 2014 for takst 2cd alene, mener vi det er 

viktig å sørge for at systemet er best mulig etterprøvbart.  

 

Vi ser det som vesentlig at kravet til korrekt klokkeslett for oppstart av helsehjelpen blir 

tydelig og kjent for legene som har oppgjørsavtale med Helfo.  

4.2 Om journalføring 

I henhold til kollektivavtalen punkt 4 andre ledd har lege med avtale om direkteoppgjør 

ansvar for å dokumentere at fremsatte refusjonskrav er korrekte. Bestemmelsene om 

krav til journalføring går fram av lov om helsepersonell §§ 39 og 40 med tilhørende 

forskriftsbestemmelser. Dersom kravene som stilles her er oppfylt, vil nødvendig 

dokumentasjon for bruk av takster kunne gjenfinnes i pasientjournalen. 

 

God journalføring er svært viktig. Det er blant annet viktig for at Helfo kontroll skal 

kunne avgjøre om takstbruk har vært rettmessig eller ikke. Mangelfull journalføring gjør 

vurderingene i kontrollsakene krevende både faglig og ressursmessig. Journalen er 

legens viktigste «bilag» for å sannsynliggjøre at regningene er korrekte. Enkelte av de 

kontrollerte legene forklarer til Helfo at de har liten tid til journalføring, eller at de 

journalfører opplysninger kun med tanke på eget behov i pasientarbeidet.  

 

Vi vil sette fokus på dokumentasjonskravet, og arbeide for økt informasjon om 

journalføring.  

4.3 Om takstforskriften 

Kontrollene avdekket som beskrevet ovenfor, omfattende feilbruk av takst 2cd. I tillegg 

fant vi feil knyttet til basistaksten 2ad. Legene har et selvstendig ansvar for å holde seg 

oppdatert om regelverket. Ikke i noen av sakene framkom det opplysninger om at legene 

hadde kontaktet Helfo for å bringe på det rene hva som er riktig takstbruk.  

 

Helfo har informasjon om ofte brukte takster på sin nettside. Dessuten fremgår 

opplysninger om takster i Den norske legeforening sin kommentarutgave til  

takstforskriften. Vi mener det er viktig at ordlyden i takstforskriften er så presis som 

mulig. Dette kan bidra til å hindre feil takstbruk som følge av misforståelser, og bidra til 

enklere og mer effektive kontroller.  

 

Helfo vil arbeide for et enkelt og klart regelverk.  

4.4 Om kontrolltiltak 

Helfo kontrollerte i denne omgang takstbruken hos 10 fastleger. Funnene bekrefter at 

det er høy risiko for feilbruk av takst 2cd. Helfo kontroll og andre deler av Helfos 

virksomhet vil derfor fortsatt ha fokus på denne taksten.  


