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Sammendrag 

En av Helfos oppgaver er å kontrollere om refusjonskrav blir utbetalt i henhold til 

regelverk og avtaler. På tannområdet står takst 304 for en betydelig andel av de totale 

refusjonsutbetalingene. Tidligere kontroller har vist at en del tannleger har et 

overforbruk av denne taksten, som benyttes ved påsetting av helkrone. 

 

På bakgrunn av dette gjennomførte Helfo i 2015 og 2016 en kontroll av tannlegers 

refusjonskrav med fokus på bruken av takst 304. Kontrollen omfattet et utvalg av 

allerede utbetalte refusjonskrav fra fem tannleger som hadde et stort forbruk av taksten. 

 

Det ble avdekket feil eller mangler i refusjonskrav fra alle de fem tannlegene, og Helfo 

fattet vedtak om tilbakekreving av til sammen 1 272 815 kroner. Det tilsvarer 34,6 

prosent av det Helfo totalt hadde utbetalt i kravene som var med i kontrollen. 

 

Feilene som ble avdekket kan grovt sett oppsummeres i følgende hovedkategorier: 

 

 Tannlegens fremlagte dokumentasjon viste at pasienten ikke fylte vilkår for 

refusjon. 

 Tannlegen kunne ikke dokumentere at pasienten fylte vilkår for refusjon.  

 Tannlegen hadde ikke begrunnet hvorfor det var nødvendig å utføre omfattende 

kronebehandling for trygdens regning. 

 

En gjennomgang av takstbruken til de kontrollerte tannlegene i etterkant av kontrollen 

viste en tydelig reduksjon i bruken av takst 304. 

 

 

 

 



4 

 

1 Bakgrunn og formål 

1.1 Folketrygdloven og refusjon ved tannbehandling 

Folketrygdloven skal bidra til å gi økonomisk trygghet til hele befolkningen, blant annet 

ved å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Når det gjelder 

tannbehandling er utgangspunktet i Norge at den voksne delen av befolkningen skal 

betale for behandlingen selv. Likevel gir folketrygdloven, etter paragraf 5-6, hel eller 

delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. 

 

Refusjonsutbetalingene på tannområdet øker hvert år. I 2007 ble det utbetalt 978 

millioner kroner i refusjoner fra folketrygden. I 2015 ble det utbetalt 2,33 milliarder. Det 

er fokus på dette refusjonsområdet fra både Helfo, Helsedirektoratet, Helse- og 

omsorgsdepartementet og Finansdepartementet. Myndighetene er opptatt av å vite om 

midlene går dit de er tenkt. 

 

En av Helfos oppgaver er å kontrollere om refusjonskrav blir utbetalt i henhold til 

regelverk og avtaler. 

 

1.2 Bakgrunn for kontrollen 

For at tannbehandling skal være stønadsberettiget etter folketrygdloven er det en 

hovedregel at den skal være nødvendig og forsvarlig. I de tilfeller der behovet for 

tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling skal denne 

behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.  

 

Det er et krav i forskriften1 at tannlegen må kunne dokumentere sine vurderinger om 

pasientens rettigheter, og at pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er 

relevante og nødvendige. 

 

1.2.1 Takst 304 

En av behandlingsformene det utbetales mest refusjon for er protetisk behandling. 

Protetikk handler om å rekonstruere ødelagte tenner og tannsett. De vanligste 

tannerstatningene er krone, bro, protese og tannimplantat. Kontrollen som omtales i 

denne rapporten gjelder refusjon ved kronebehandling, nærmere bestemt behandling 

med helkrone, som dekkes ved takst 304. 

 

Takst 304 gjelder påsetting av helkrone. Det innebærer at den ødelagte tannen slipes til, 

og en ny, kunstig tann settes utenpå som en kappe. Denne består enten av gull og 

porselen (PG-krone eller MK-krone) eller kun av porselen (helkeramisk krone)2. 

 

1.2.2 Tidligere kontroller av takst 304 

Tidligere kontroller av takst 304 har vist at en del tannleger har et overforbruk av denne 

taksten. Vår gjennomgang av tannlegenes dokumentasjon i slike kontroller har avdekket 

flere typer mangler. I noen tilfeller ser vi at taksten er benyttet selv om 

                                           
1 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for 
sykdom. 
2 Takst 304 er en forholdsvis kostbar takst, og i 2015 var takstens honorarsats kr 5 135, mens refusjonssatsen 
var kr 2 920. Det ble i 2015 utbetalt 247 millioner kroner for denne taksten, et beløp som utgjør omtrent 11 
prosent av den samlede utbetalingen fra Helfo på tannområdet. 
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dokumentasjonen viser at pasienten ikke fyller vilkår for refusjon. Andre ganger er 

dokumentasjonen for mangelfull til at det fremgår om pasienten fyller vilkår eller ikke. Vi 

har også erfart at taksten utløses flere ganger enn det er berettigelse for. En annen 

mangel vi ofte ser er at tannlegen ikke har journalført hvorfor kroneterapi er valgt 

fremfor mer vevsbesparende behandling. 

 

Takst 304 brukes oftest under sykdomstilstandene attrisjon/erosjon (innslagspunkt 9), 

hyposalivasjon (innslagspunkt 10) og sterkt nedsatt evne til egenomsorg (innslagspunkt 

14)3. Store pengebeløp, erfaringer fra tidligere kontroller og direktoratets ønske om at vi 

skal ha fokus på dette, gjorde at vi i 2015 – i tillegg til flere andre tiltak – valgte å 

gjennomføre en kontroll av bruken av takst 304. 

 

1.3 Formålet med kontrollen 

Helfo jobber for å sikre at refusjonsutbetalingene går dit de er tenkt. Vi skal finne ut hvor 

regelverket er uklart og feiltolkning oppstår, samtidig som vi skal jobbe for å avdekke 

eventuelle uregelmessigheter. Våre kontroll- og analyseaktiviteter planlegges på 

bakgrunn av jevnlige risikovurderinger. 

 

Denne kontrollen gjaldt refusjonskravene til fem tannleger med stort forbruk av takst 

304. Vi ønsket å undersøke om bruken av taksten var i tråd med regelverket eller om vi 

fant de samme feilene og manglene som i tidligere kontroller av taksten. Ved funn av 

uregelmessigheter ville vi kunne korrigere dette hos de kontrollerte tannlegene. 

  

En slik kontroll bidrar videre til å øke vår kunnskap om hva slags eventuelle feil og 

mangler vi finner i refusjonskravene til en slik gruppe. Det vil igjen kunne hjelpe oss i 

arbeidet for økt etterlevelse av regelverket i fremtiden. 

 

 

2 Metode og gjennomføring 

2.1 Utvalg av kontrollkandidater 

Vi ønsket med denne kontrollen å undersøke takstbruken til allmennpraktiserende 

tannleger som mottar store utbetalinger fra Helfo gjennom takst 304. I tillegg til at 

kandidatene skulle ha et stort forbruk av taksten, satte vi som et kriterium at 

utbetalingen på takst 304 skulle stå for en stor andel av tannlegenes totale utbetalinger. 

 

De fem utvalgte kandidatene hadde en utbetaling på mellom 775 410 og 1 179 890 

kroner på takst 304 i 2014. Utbetalingen på takst 304 utgjorde mellom 41 og 54 prosent 

av disse tannlegenes totalrefusjon det året. 

 

Til sammenligning var gjennomsnittlig utbetaling på takst 304 for en 

allmennpraktiserende tannlege i 2014 kr 100 595, mens medianutbetaling på taksten var 

kr 58 875. Videre utgjorde bruken av takst 304 gjennomsnittlig 15 prosent av en 

tannleges totalrefusjon i 2014, mens medianprosentandelen var 8 prosent4.  

 

Det kan være mange gode forklaringer på at noen tannleger benytter takst 304 mye. 

Samtidig er det vår erfaring at kontroller av tannlegene med størst utbetaling på taksten 

ofte avdekker en takstbruk som er i strid med regelverket. 

 

                                           
3 En nærmere beskrivelse av disse og andre sykdomspunkter/tilstander som kan gi grunnlag for refusjon etter 

folketrygdloven finnes i «Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017». 
4 Disse tallene er beregnet ut fra alle allmennpraktiserende tannleger som har utløst takst 304 i 2014. 
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2.2 Utplukk av regninger/takstutløsninger for kontroll 

Utgangspunktet for utplukket i denne kontrollen var å gå helt ned på enkelttakstnivå, og 

plukke ut et antall tilfeldige utløsninger av takst 304 i regningsmassen til hver av de fem 

tannlegene. På den måten ville resultatet av kontrollen i større grad kunne si noe 

generelt om de enkelte tannlegenes bruk/feilbruk av taksten. 

 

Noen av tannlegene i utvalget hadde imidlertid en omfattende bruk av innslagspunkt 14. 

Hos tre av de fem kandidatene stod innslagspunkt 14 for omtrent halvparten av takst 

304-bruken, og tannlegene var samtidig noen av de som brukte taksten aller mest på 

innslagspunktet i Norge. 

 

Siden utgifter til tannbehandling under innslagspunkt 14 dekkes etter honorartakster, 

mens for eksempel innslagspunktene 9 og 10 dekkes etter refusjonstakster, ble det ikke 

riktig å behandle alle takstutløsninger likt. Vi valgte derfor å plukke ut 25 tilfeldige 

utløsninger av takst 304 i refusjonsregninger og 25 (eller færre) hele regninger (de 

største) med innslagspunkt 14 hos de tannlegene der det var aktuelt. Alt dette innenfor 

en avgrenset kontrollperiode5. 

 

 

3 Resultater 

3.1 Hvilke feil fant vi? 

Denne kontrollen hadde bruk av takst 304 som utgangspunkt. Når innfallsvinkelen er på 

takstnivå, vil kontrollutvalget omfatte refusjonskrav som er fremsatt under flere 

forskjellige innslagspunkt. Det betyr at vi gjør vurderinger på to nivåer når vi 

kontrollerer. 

 

Det første nivået er om pasienten faktisk fyller vilkårene for refusjon som ligger til grunn 

i det innslagspunktet kravet fremmes under. Det andre nivået er om 

journalopplysningene tilsier at det er riktig at folketrygden skal dekke kroneterapi, og 

ikke rimeligere og mindre inngripende behandling. 

 

3.1.1 Nivå 1: Var inngangsvilkårene for refusjon oppfylt? 

I denne kontrollen var det krav fra innslagspunkt 9, 10, 13a og 14. Mange av kravene 

som var omfattet av kontrollen var tilfredsstillende dokumentert og dermed godkjent. 

Her er imidlertid en oppsummering av hva slags feil og mangler vi fant på 

innslagspunktnivå. 

 

Innslagspunkt 9, attrisjon/erosjon 

 Det var ikke dokumentert patologisk attrisjon eller erosjon. 

 Karies var årsaken til behandlingsbehovet, ikke attrisjon/erosjon. 

 Stønadsberettigelse var kun dokumentert for noen av tennene i kravet. 

 Full bittrehabilitering ble krevd refundert, selv om bare noen av tennene i kravet 

hadde dokumentert attrisjon/erosjon. 

 

Innslagspunkt 10, hyposalivasjon 

 Det var ikke dokumentert hyposalivasjon, hverken gjennom observasjon over tid, 

salivatest eller andre kliniske funn. 

                                           
5 Alle de kontrollerte kravene gjelder behandlinger som er utført i perioden 1. september 2012 til 19. februar 
2015. 
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 Det var kun foretatt stimulert salivatest og ikke dokumentert hyposalivasjon over 

tid eller på annen måte. 

 Det var ikke registrert noen karies-diagnoser i journal. 

 Det var ikke dokumentert noen årsakssammenheng mellom hyposalivasjonen og 

økt kariesaktivitet. 

 

Innslagspunkt 13a, tannskade ved ulykke 

 Skaden var ikke beskrevet, hverken med tidspunkt for skaden eller noen 

beskrivelse av skadeforløp. 

 Det var ikke dokumentert at tannskadene skyldtes ulykken. 

 Deler av kravet gjaldt et behandlingsbehov som ikke skyldtes ulykken. 

 

Innslagspunkt 14, sterkt nedsatt evne til egenomsorg 

 Det var manglende støtte i journal for at tilstanden/sykdommen førte til sterkt 

nedsatt evne til å ivareta tannhelsen. 

 Det manglet dokumentasjon for at pasienten hadde hatt sterkt nedsatt evne til å 

ivareta sin tannhelse over tid. 

 Det manglet dokumentasjon for at pasienten hadde tilstanden på 

undersøkelsestidspunktet. 

 Det var manglende dokumentasjon for hvorfor tenner gikk tapt og ikke kunne 

beholdes. 

 Det manglet dokumentasjon for at bruker ikke fikk ytelse etter lov om 

tannhelsetjenesten. 

 Det var ingen journalført prognose for tenner/tannsett. 

 Det manglet erklæring fra relevant lege eller psykolog. 

 Legeerklæringen var utilstrekkelig, og beskrev for eksempel kun 

«tannlegeskrekk», «alkoholisme» eller «angstlidelse». 

 Det var manglende sammenheng mellom legeerklæring og journal, for eksempel 

«svært alvorlig tannlegeskrekk» i legeerklæringen, men ingenting i journalen som 

underbygget dette. 

 

Generelle mangler 

 Det var ofte for knapp dokumentasjon for stønadsberettigelse i journal. Det var 

også flere eksempler på svært mangelfulle nedtegnelser og vurderinger i 

journalen, selv når det var snakk om enkeltregninger til Helfo på opp mot 

100 000 kroner. 

 Ved Helfos første forespørsel om dokumentasjon sendte tannlegene ofte for få 

opplysninger til at vi kunne avgjøre eventuell stønadsberettigelse. 

 

3.1.2 Nivå 2: Var det riktig å kreve refusjon for kroneterapi?  

Det andre nivået av feil eller mangler gjelder om det fremgår i journal at det er riktig at 

folketrygden skal dekke kronebehandling i de kontrollerte sakene. 

 

Det er allment akseptert odontologisk praksis i Skandinavia at tannbehandling skal være 

mest mulig vevsbesparende. Dette gjelder for tannbehandling uavhengig av om 

folketrygden er involvert eller ikke. Hvis behandlingen skal være stønadsberettiget etter 

folketrygden, ligger dette prinsippet til grunn som en forutsetning. 
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Det står i rundskrivet6 at for at tannbehandling skal være stønadsberettiget etter 

folketrygdloven er det en hovedregel at den skal være nødvendig og forsvarlig. I de 

tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling skal 

denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte 

behandlingsformer. 

 

Under de forskjellige innslagspunktene er det videre spesifisert med litt ulike 

formuleringer at stønad fortrinnsvis ytes til konserverende behandling og at eventuelt 

valg av kroneterapi må begrunnes i journal. 

 

Til tross for at disse retningslinjene er tydelig beskrevet i forskrift og rundskriv, fant vi 

hos de fem kontrollkandidatene mange eksempler på omfattende kronebehandlinger uten 

noen form for begrunnelse eller argumentasjon i journal. 

 

Her er en oppsummering av feil og mangler i kontrollen knyttet til valg av 

kronebehandling for trygdens regning, ofte i sammenheng med et større protetisk 

arbeid: 

 Det var manglende begrunnelse for valg av kroneterapi. 

 Alternative behandlingsvalg til omfattende kronebehandling var ikke drøftet eller 

nevnt i journal. 

 Vi fant ingen tegn i journal til tidligere forsøk på vevsbesparende behandling med 

kompositt. 

 Det var ikke gjennomført noen oppfølging, eller journalført noen planer om 

oppfølging, av omfattende protetiske arbeider. 

 

3.1.3 Tilbakemeldinger fra tannlegene 

Alle tannlegene som var en del av denne kontrollen hadde kommentarer og 

tilbakemeldinger til Helfo. Her er en oppsummering av noen av de viktigste. 

 

Tannlegene var i flere av de kontrollerte kravene enige i vår vurdering om at 

dokumentasjonen ikke var god nok. Dette gjaldt både generell journalføring og for dårlig 

begrunnelse for valg av kroneterapi. Det var også noen som mente at 

refusjonsberettigelsen var til stede, men som samtidig var enig i at de ikke hadde 

dokumentert det godt nok. Om dokumentasjon ble det også kommentert at man ved 

henviste pasienter tok for gitt at henvisende tannlege allerede hadde vurdert at 

pasienten fylte vilkår under det aktuelle punktet. 

 

Vi fikk også tilbakemeldinger om at vevsbesparende behandling må tolkes som å spare 

mest mulig tann over tid, ikke bare ved behandlingstidspunktet. Samtidig var det noen 

som sa seg enig i at de skulle ha brukt kompositt for at behandlingen skulle vært 

stønadsberettiget. 

 

Vi fikk også noen kommentarer om legeerlæringer. En bemerkning gjaldt at Helfo burde 

si noe om hva en legeerklæring må inneholde for å være gyldig. I en annen kommentar 

ble det argumentert for at Helfo ikke bør kunne underkjenne legeerklæringer. 

 

Noen innspill var knyttet til selve kontrollen og resultatet av den. Et argument var at når 

kontroller kommer så sent, så vanskeliggjør det egenkorreksjon. Man får ikke mulighet til 

raskt å korrigere eventuelle feil og mangler. Et annet argument som ble fremmet var at 

det er problematisk at Helfo krever tilbake utbetalt refusjon, fordi pasientenes rettigheter 

ikke blir ivaretatt når de står i fare for å måtte tilbakebetale. 

 

                                           
6 Rundskriv til § 5-6, § 5-6 a og § 5-25, kapittel 2, andre avsnitt (side 7 i 2017-utgaven). 
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Vi fikk også innspill der det ble argumentert for at det ofte er pasientens subjektive 

følelse som avgjør hva som ligger i funksjon og estetikk. I en annen kommentar ble det 

sett på som en selvfølge at bittrehabilitering skal dekkes under innslagspunkt 9, og ikke 

bare de tennene som er rammet av grav patologisk attrisjon/erosjon. Vi fikk også 

tilbakemeldinger fra noen av kontrollkandidatene om at de var svært fornøyd med 

samtalen de hadde hatt med våre rådgivende tannleger i forbindelse med kontrollen. 

 

3.2 Andel feil/tilbakekreving 

For å si noe om andeler feil i denne kontrollen, har vi valgt å se på andelen som ble 

krevd tilbake. Det beløpet som ble tilbakekrevd viser den delen av den kontrollerte 

regningsmassen som var så mangelfull eller feil at vi mente det var å anse som en 

feilutbetaling. Denne andelen omfatter altså ikke alle krav med feil eller mangler. 

 

All tilbakekreving i denne kontrollen er basert på en konkret vurdering takst for takst og 

tann for tann i de forskjellige refusjonskravene. Det er ikke gjort et representativt utvalg 

av refusjonskrav i denne kontrollen, og følgelig heller ikke foretatt en tilbakekreving 

basert på generalisering av funnene i kontrollen. 

 

Tilbakekrevingsbeløpene for noen av tannlegene er noe lavere enn de egentlig kunne ha 

vært, fordi noen av kravene, som ikke oppfylte vilkårene for refusjon, var foreldet og 

dermed ikke kunne kreves tilbake. 

 

3.2.1 Overordnet oversikt over andel feil/tilbakekreving 

Denne kontrollen av et utvalg refusjonskrav fra fem tannleger førte til en total 

tilbakekreving av 1 272 815 kroner. Det tilsvarer 34,6 prosent av totalutbetalingen fra 

Helfo i kravene som var plukket ut for kontroll. Figur 1 gir en overordnet oversikt over 

tilbakekrevingen ved hver av de fem tannlegene som var med i denne kontrollen. 

 

 

 
Figur 1. Varslet tilbakekrevingsbeløp og faktisk tilbakekrevd  
beløp sett i forhold til totalutbetalingen fra Helfo i de kontrollerte  
kravene. 

 

Vi ser at i de fem kontrollene utgjorde tilbakekrevingsbeløpet fra 17,4 prosent til 50,8 

prosent av de respektive tannlegenes totale kontrollerte krav. Gjennomsnittlig 

tilbakekrevingsandel for de fem tannlegene var 31,8 prosent. Det kan bemerkes at i 

tilbakekrevingene ligger ofte ikke bare takst 304, men også andre takster i samme 

regning dersom hele kravet er uten stønadsberettigelse. 
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I tabellen under vises de eksakte beløpene i kontrollen. 

 

 
Tabell 1. Varslet og faktisk tilbakekreving fordelt på kontrollobjektene.  

 

 

3.2.2 Oversikt over andel feil/tilbakekreving fordelt på innslagspunkt 

Det kan være interessant å se hvordan tilbakekrevingsandelen fordeler seg på 

innslagspunkt hvis man slår sammen resultatene i de fem kontrollene. I denne 

sammenhengen er det viktig å huske på at disse fem tannlegene ikke er representative 

for tannleger flest, siden de er spesielt valgt ut på grunn av sitt høye forbruk av takst 

304. Overføringsverdien disse tallene har vil derfor være begrenset. 

 

I tabellen under ser vi hvordan andelen tilbakekreving fordeler seg på innslagspunkt. 

 

 

 
Tabell 2. Tilbakekreving fordelt etter innslagspunkt. 
*Ikke tilfeldig utvalgte takstutløsninger på innslagspunkt 14. 

 

Den største andelen tilbakekreving kom på innslagspunkt 14, etterfulgt av punkt 9 og 10, 

med den minste andelen tilbakekreving på innslagspunkt 13a. Resultatet på 

innslagspunkt 14 må imidlertid sees på en annen måte enn de andre innslagspunktene. 

På dette innslagspunktet plukket vi ikke ut tilfeldige takstutløsninger, men de regningene 

med høyest beløp i kontrollperioden. Det betyr for det første at vi ikke har grunnlag for å 

kunne si at denne feilandelen er representativ for den enkelte tannleges bruk av dette 

innslagspunktet. For det andre må vi huske på at andelen tilbakekreving på 

innslagspunkt 14 mest sannsynlig ville vært lavere dersom utplukket hadde vært basert 

på et tilfeldig utvalg. 

 

3.3 Diskusjon av resultater og kort om mulig effekt av kontrollene 

3.3.1 Diskusjon 

Hos alle kontrollkandidatene ble tilbakekrevingsbeløpet redusert fra varselet til vedtaket. 

Den gjennomsnittlige reduksjonen var på omtrent 30 prosent. Hovedårsaken til dette er 

at tannlegene, etter å ha mottatt varsel om tilbakekreving fra Helfo, sendte inn mer og 

bedre dokumentasjon for flere av refusjonskravene. 

 

Kontroll-kandidat

Totalbeløp kontrollerte 

refusjonskrav Varslet tilbakekreving Tilbakekrevd Prosent

Tannlege 1 987 375kr                                  584 415kr                              443 455kr                44,9

Tannlege 2 895 720kr                                  555 955kr                              454 825kr                50,8

Tannlege 3 1 158 655kr                               426 625kr                              240 645kr                20,8

Tannlege 4 294 900kr                                  151 390kr                              74 825kr                  25,4

Tannlege 5 339 195kr                                  97 685kr                                59 065kr                  17,4

Totalsum 3 675 845kr                               1 816 070kr                          1 272 815kr            

Innslagspunkt

Beløp kontrollerte 

refusjonskrav Beløp tilbakekrevd

Prosent 

tilbakekrevd

9 1 070 060kr                   314 070kr                         29,4

10 433 920kr                       86 425kr                           19,9

14* 2 059 010kr                   862 495kr                         41,9

13a 112 855kr                       9 825kr                              8,7

Totalsum 3 675 845kr                   1 272 815kr                      
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Ingen av tannlegene sendte altså inn alt som var nødvendig av dokumentasjon for å 

avgjøre om kravet var stønadsberettiget ved første forespørsel. I mange av tilfellene var 

det journalopplysninger fra en annen eller henvisende tannlege som manglet. Dette 

skulle vært innhentet av tannlegen før stønadsberettiget behandling ble påbegynt, og 

tannlegen skulle dermed allerede hatt det hos seg. Dette er krav som bør være kjent for 

tannleger, og i januar 2016 sendte også Helfo et brev til alle tannleger, der vi minnet 

kravene til dokumentasjon som fremgår av forskrift og rundskriv. 

 

Når vi ser på resultatene i denne kontrollen, så er de i stor grad sammenfallende med 

det vi har funnet i tidligere kontroller. Type feil og fordelingen på de ulike 

innslagspunktene må også sies å være som forventet. 

 

Det er viktig å understreke at resultatene i denne kontrollen gjelder et utvalg tannleger 

med en antatt høy risiko for uregelmessigheter ved bruk av takst 304. Det er likevel 

grunn til å tro at det også forekommer uberettiget bruk av taksten blant tannleger med 

en sammenlignbar takstbruk som kandidatene i denne kontrollen. 

 

Helfo ser en for stor andel tannleger som krever refusjon for behandling som ikke er 

stønadsberettiget. Vi ser også i for mange tilfeller at det gjennomføres omfattende 

kroneterapi for trygdens regning uten at det foreligger noen form begrunnelse eller 

vurderinger i journal. 

 

3.3.2 Kort om mulig effekt 

Vi har sett på den samlede utviklingen av bruken av takst 304 over tid hos de fem 

kontrollerte tannlegene. 

 

Alle brevene der vi ba om opplysninger, som var det første brevet i kontrollene, ble sendt 

12. mars 2015. Varsler og vedtak ble sendt ut i perioden 7. desember 2015 til 1. juli 

2016. Hvis vi ser på gjennomsnittlig antall utløsninger av takst 304 per måned for alle de 

fem tannlegene i tre perioder (Hele 2014, i perioden mars-november 2015 og i perioden 

desember 2015 til november 2016), får vi følgende tall: 

 

Hele 2014:       113,8 ganger 

Mars til november 2015:    55,4 ganger 

Desember 2015 til november 2016:  26,5 ganger 

 

Takst 304 var spesielt mye brukt av de kontrollerte tannlegene i første halvdel av 2014. 

Uavhengig av dette ser vi likevel en tydelig nedgang i bruken av taksten over den 

aktuelle perioden. Når vi ser på tidspunktene for reduksjon og tidspunktene for utsending 

av våre brev, så virker det ikke urimelig å anta at noe av denne nedgangen skyldes 

Helfos kontroll. 

 

Det er viktig å poengtere at Helfo ikke er opptatt av reduksjon i takstbruk i seg selv, men 

at takstbruken skal være riktig. Dette har vi også forsøkt å formidle i vår dialog med 

tannlegene. 

 

 

4 Oppfølging og evaluering av kontrollen 

I denne kontrollen fikk alle tannlegene vedtak om tilbakekreving, med rett til å klage. 

Det var imidlertid ingen som valgte å klage på vedtakene. 

 

Funnene i kontrollen underbygger det vi har sett tidligere, nemlig at det blant de 

tannlegene med et stort forbruk av takst 304 ofte er et til dels betydelig overforbruk av 
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taksten. Vi vil følge med på utviklingen av bruken av takst 304, både hos de konkrete 

kandidatene i denne kontrollen og hos andre aktuelle tannleger. 

 

Funnene i denne kontrollen viser at vi bør fortsette å ha fokus på takst 304, både i form 

av ytterligere kontroller og andre tiltak. Kontroll er bare en av Helfos oppgaver. Vi jobber 

også med veiledning og informasjon, og vi gjennomfører for tiden en større satsning for 

å bedre etterlevelsen av regelverket på tannområdet. I dette arbeidet er nettopp takst 

304 et av fokusområdene. 

 

Det er viktig at regelverket er forståelig og greit å bruke. Rundskrivet til forskriften for 

stønad til tannbehandling er mer detaljert enn hva som er tilfellet på mange andre 

behandlerområder. Det vil imidlertid alltid være rom for forbedringer, og kontroller som 

dette gir oss verdifulle erfaringer. Der vi ser behov og muligheter for ytterligere 

presiseringer og eventuelle endringer i regelverket vil vi formidle dette videre til 

Helsedirektoratet. 

 

Vi forutsetter at kontrollen bidrar til økt etterlevelse av regelverket hos de fem involverte 

tannlegene. I tillegg håper vi at synliggjøring av resultatet av kontrollen kan bidra til at 

også andre tannleger øker sin etterlevelse. 
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