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1 Bakgrunn og formål 

1.1 Om Helfos kontroller  
Årlig utbetaler Helfo ca. 34 milliarder kroner i refusjon til privatpersoner og helseaktører. 

Utbetalingene blir gjort på bakgrunn av opp mot 100 millioner regninger. Det vesentligs-

te av utbetalingene går til helseaktører, samt en mindre andel privatpersoner. Refusjoner 

til allmennlegehjelp stod for 13,5 % av den totale refusjonen av helsetjenester i 2016.   

 

Refusjonssystemet Helfo administrerer er et tillitsbasert system, der de fleste utbeta-

linger skjer automatisk etter at kravene er sendt inn. Helfo har tillit til at helseaktørene 

og privatpersoner følger regelverket og fremsetter korrekte krav, og oppsøker råd og 

veiledning dersom de er usikre.  

 

Målet med Helfos etterkontroller er å rette opp feilaktige eller urettmessige krav, samt 

begrense mulige fremtidige feil. Tre prinsipper ligger derfor til grunn for kontrollarbeidet: 

• Korrigere og sanksjonere, ved å gjennomføre kontroller av de helseaktørene  

med høyest risiko for feil. 

• Virke preventivt, ved å øke den opplevde oppdagelsesrisikoen.  

• Være informativt og veiledende, ved å legge til rette for at helseaktøren gjør det 

korrekt. 

 

I 2017 hadde Helfo fokus på etterkontroll av refusjonskrav fra fastleger på bakgrunn av 

refusjonsområdets størrelse, risikovurderinger og tidligere kontrollerfaring. Når Helfo 

gjennomfører risikobaserte etterkontroller, er det helseaktørenes allerede innsendte og 

utbetalte krav som kontrolleres. Helfo korrigerer og sanksjonerer avhengig av avvikene 

som avdekkes, basert på alvorlighet og omfang.  

 

1.2 Formålet med kontroll av takst 701a 
I perioden mars–september 2017 ble det gjennomført kontroll av legenes refusjonskrav 

(regninger) for takst 701a (taksten beskrives nærmere i avsnittet under). Formålet med 

kontrollen var å 

 avdekke og rette opp i urettmessige refusjonskrav av takst 701a 

 veilede de kontrollerte i rett forståelse og bruk av takst 701a  

 synliggjøre kontrollresultatene for å forebygge fremtidig urettmessig bruk av takst 

701a. 

 

1.3 Beskrivelse av takst 701a  
Lege som har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo kan kreve takster etter 

«Forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos lege». 

Forskriftens avsnitt F. omhandler laboratorieundersøkelser og prøver.  

 

Slik det fremkommer av forskriften kan takst 701a brukes der det blir tatt laboratorie-

prøver som blir analysert på legen sitt kontor, eller som blir sendt til eksternt laborato-

rium for analyse. Ved analyse på legens kontor kan taksten bare kreves i tillegg for 

prøver som har egen refusjonstakst (703-712), og ikke kreves ved analyse av for 

eksempel hemoglobin (Hb) og senkningsreaksjon (SR).  

 

Takst 701a gjelder både for analyse på legen sitt kontor og for første innsending av 

prøver til eksternt laboratorium. Hvis prøvene analyseres på legekontoret, sender legen 

regning til Helfo med spesifisering av den enkelte prøve som er analysert. Hver enkelt 

analyse har et beløp som refunderes fra Helfo til legen (jf. takstene 703–712). Dersom 

prøver sendes for analysering på eksterne laboratorier sender fastlegen regning for 

taking og sending av prøven, mens eksternt laboratorium sender regning til Helfo for 

selve analyseringen. 
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Taksten har to merknader: 

 Merknad F0 som sier at taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som 

gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter. 

 Merknad F1 sier at takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmes-

sig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med 

takst 701a, men den kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale sam-

tidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-

takstene.  

 

Enkelte prøver er inkludert i takstene for konsultasjon og sykebesøk, og kan derfor ikke 

utløse takst 701a. Dette gjelder Hb, SR, hematokrit (Hct), telling av hvite og røde 

blodlegemer, enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin.  

 

1.4 Legers bruk av takst 701a og begrunnelse for kontrollen  
Takst 701a er en takst som utløser store refusjonsbeløp til leger hvert år, primært til 

fastleger. I 2015 ble det utbetalt 135 millioner kroner for taksten, i 2016 utgjorde 

refusjon for samme takst ca. 148 millioner.  

 

I tabell 1 nedenfor vises fordelingen av antall fastleger i forhold til antall ganger takst 

701a er blitt krevd i 2015.  
 
 
Tabell 1  

                
 ¹ Basert på Analyserapport 4 -2016, Måltall for refusjonsområdet lege, som viser bl.a. nøkkeltall 2015 for alle                        
  næringsdrivende fastleger med over 1 000 regninger. 
 

Av figur 1 (under) ser en at kurven gir en «hale» hvor antall ganger fastlegen krever 

taksten er relativt høy i forhold til hovedtyngden av behandlere. For de 10 prosent av 

legene som brukte taksten mest i 2015, ble det refundert ca. 30,7 millioner. Dette 

utgjorde ca. 23 prosent av total refusjon som er utbetalt for taksten. 

 
 

Figur 1 
 

                       

Om bruk av takst 701a ¹

Antall behandlere som har brukt taksten 4 801                        

Gjennomsnitt, antall ganger taksten er brukt 1 450                        

Median, antall ganger taksten er brukt 1 402                        

3. kvartil, antall ganger taksten er brukt 1 859                        

Gjennomsnittlig bruk i antall 701a for de 10 % 2 730                        
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1.5 Erfaringer fra tidligere kontroller og tidligere forebygging av 

feilbruk 
For å bidra til å sikre rett takstbruk og rett kombinasjon av takst 701a og 701c, sendte 

Helfo blant annet ut brev med spesifikk informasjon og veiledning i rett bruk av disse 

takstene til et antall leger i 2016.  

 

I tidligere kontroller har Helfo avdekket feilbruk av denne taksten. Blant annet er det blitt 

avdekket at takst 701a har vært krevd 

 der det ikke finnes prøvesvar på gjeldende dato 

 der det ikke finnes opplysninger i journalnotat som tilsier at det er tatt prøver 

 der laboratorierekvisisjon er utstedt, men pasient har tatt alle prøvene på eksternt 

laboratorium 

 for prøver som inngår i konsultasjonstaksten eller i takst 1e, for eksempel Hb og SR 

 der prøvetakingen ikke har vært medisinsk nødvendig 

 ved mottak av prøvesvar. 
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2 Metode og gjennomføring  

2.1 Kriterier for utvalg av kandidater 
Kontrollen som ble gjennomført inkluderte 40 fastleger. Legene ble inkludert i kontrollen 

basert på et sett kriterier og Helfos egne analyser.  

 

Følgende hovedkriterier lå til grunn for utvalget:  

 Generelt høy samlet refusjon for takst 701a i 2016.  

Helfo ønsker å påpeke at høy refusjon ikke nødvendigvis betyr at krav ikke er 

rettmessige.  

 Andel bruk av takst 701a per takst 2ad pluss takst 1ad.  

Hvis legen har mange konsultasjoner, vil legen også naturlig få høy bruk av takst 

701a. Har legen mange takst 701a per konsultasjon, er vår antakelse at det er 

høyere sannsynlighet for feil bruk av takst 701a. Helfo valgte derfor å bruke an-

delen takst 701a per takst 2ad pluss takst 1ad, som nøkkel for prioritering blant 

legene i utvalget. 

 

2.2 Gjennomføringen av kontrollen  
Kontrollene ble gjennomført i tråd med Helfos rutiner for kontrollgjennomføring. Samtlige 

40 leger som ble inkludert, mottok tidlig i kontrollen et innhentingsbrev fra Helfo. Her ble 

det gitt kort informasjon om kontrollen og legene ble bedt om å sende inn dokumenta-

sjon for spesifikke refusjonskrav til Helfo. Det ble bedt om dokumentasjon for 30 

tilfeldige regninger for takst 701a, fra hver av de 40 legene, utbetalt av Helfo i perioden 

2015–2016. 

 

Helfo mottok dokumentasjon fra samtlige leger. Det ble så vurdert om innsendt 

dokumentasjon var i tråd med regelverket for utbetaling av refusjonskravet.  

 

I etterkant ble det sendt ut et utdypende resultatbrev, med Helfos vurderinger. I 

resultatbrevet ble det hovedsakelig gitt veiledning og informasjon om bruk av 701a 

taksten. Basert på innhentet dokumentasjon ble det i flere tilfeller også avdekket funn 

relatert til bruk av andre takster enn 701a. 

 

Basert på eventuelle funn og avvik knyttet til bruk av takst 701a, vurdert ut i fra 

alvorlighetsgrad og omfang, sendte Helfo hver kandidat et tilpasset resultatbrev. Helfos 

vurdering og eventuell virkemiddelbruk ble begrunnet og fremmet i resultatbrevene. Der 

det ble avdekket øvrige funn og avvik ble det også begrunnet for bruk av eventuelle 

virkemidler relatert til disse funnene, tilpasset den enkelte kandidat.  

 

2.3 Begrensinger og avklaringer 
I denne omgang gjennomførte Helfo en avgrenset kontroll av takst 701a, det vil si at vi 

kontrollerte at 

• det var tatt prøver på gjeldende dato 

• kravet gjaldt prøver det kan kreves takst 701a for. 

 

I kontrollen vurderte vi ikke om indikasjon for prøvetaking var til stede, heller ikke om 

prøvene var tatt på legekontoret eller på et eksternt laboratorium.  



7 

3 Resultater  

I kontrollen ble det til sammen kontrollert for 1 181 tilfeldige refusjonskrav fra de 40 

legene. For syv av fastlegene var det en regning som utgikk, og for en av legene var det 

to regninger som utgikk. Disse ble ikke inkludert i kontrollen. I tillegg ble ytterligere ti 

regninger ikke med på grunn av problemer knyttet til en av legene sitt journalsystem.  

 

Totalt vurderte Helfo at vilkårene for bruk av takst 701a var oppfylt for 85 prosent av de 

kontrollerte regningene. Det vil si at vilkårene ble vurdert til ikke å være oppfylt i 15 

prosent av tilfellene.  

 

Avvikene fra vilkårene for bruk av takst 701a, var spredt blant 35 av de 40 legene. 

Resultatene viser videre at 23 av disse 35 legene hadde fem eller færre regninger hvor 

vilkårene for takst 701a ikke var oppfylt. I gjennomsnitt var 9 prosent av deres regninger 

ikke i tråd med vilkårene.  

 

Tabell 2 viser fordelingen av hvorvidt regninger ble vurdert å være i tråd med vilkårene 

for takst 701a eller ikke. 

 

 
Tabell 2  

 
 

Tabell 3 nedenfor gir en beskrivelse av årsakene til at regningene ikke ble godkjent.  

 

 
Tabell 3  

 
 

I de 71 regningene som gjaldt analyser som ikke inngår i takst 701a, var taksten i 

hovedsak krevd ved analysering av hemoglobin (Hb), senkningsreaksjon (SR) eller 

urinstix. 
 

 
 

Var vilkårene for takst 701a oppfylt? Antall regninger

Ja 1007

Nei 174

Sum 1181

Begrunnelse for at takst 701a ikke var oppfylt Antall regninger

Det var ikke dokumentasjon for at det var tatt prøve 103

Prøvene gjaldt analyser som ikke inngår i takst 701a 71

Sum 174
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4 Oppfølging av avdekkede feil  

Dersom vilkårene for bruk av takst 701a ikke kunne dokumenteres eller begrunnes, ga 

dette grunnlag for virkemiddelbruk tilpasset og basert på type feil/avvik, alvorlighetsgrad 

og omfang. Virkemidlene ble benyttet enten enkeltvis eller i kombinasjon.   

 

Tabell 4 nedenfor viser en oversikt over den totale virkemiddelbruken i denne kontrollen. 

Oversikten inkluderer også informasjon og pålegg om endring av praksis relatert til andre 

takster enn takst 701a.  

 

 
Tabell 4 

 
 

Av de 40 kontrollerte legene mottok 32 krav om tilbakebetaling. Beløpene varierte fra    

1 313 kroner til 60 523 kroner. Totalt ble det krevd tilbakebetalt 433 786 kroner.  

 

Ingen av legene som mottok vedtak om tilbakekreving av urettmessige krav på takst 

701a, har i etterkant klaget på vedtaket. 
 
 
 

Tilbakekreving, pålegg om endring og informasjon 25

Tilbakekreving og pålegg om endring 5

Tilbakekreving og Informasjon 2

Pålegg om endring og informasjon 5

Informasjon 3

Virkemiddelbruk
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5 Diskusjon og oppsummering  

Helfo har i denne kontrollen vurdert oppfyllelse av vilkårene for refusjon av takst 701a 

blant krav fra 40 leger. Totalt sett viser resultatene at taksten er krevd rettmessig og i 

tråd med vilkårene i 85 prosent av de kontrollerte regningene. Avvik ble avdekket for 15 

prosent av regningene inkludert i kontrollen. Dette tilsier at de fleste refusjonskrav de 

kontrollerte legene sendte Helfo for takst 701a, var rettmessige. Samtidig viser 

kontrollen at noe feil og avvik forekommer.  

 

De 15 prosent avvikene som ble avdekket var fordelt blant 35 av de 40 inkluderte 

legene. Det tilsier at selv om regningene i all hovedsak var rettmessige og i tråd med 

vilkårene, så var det avvik avdekket blant mange av legene.  

 

Funnene viste også at det var en viss type feil eller avvik som gikk igjen. Avvikene var 

hovedsakelig 

• at det ikke var dokumentasjon for at det var tatt prøve. 

• at prøvene gjaldt måling av Hb, SR og urinstix. 

 

På bakgrunn av kontrollen anser vi derfor at selv om mange av regningene i hovedsak 

var rettmessige og i tråd med vilkårene for takst 701a, så forekommer det noe 

urettmessig bruk av takst 701a blant et flertall av de kontrollerte.  

 

Resultatene av denne kontrollen er ikke generaliserbar utover de regningene det ble 

kontrollert for. Vi kan derfor ikke si noe om dette er en generell trend blant leger flest.  

 

Takst 701a brukes imidlertid av de fleste fastleger og er blant de takstene som utløser 

store refusjonsbeløp fra Helfo hvert år. Helfo har tillit til at helseaktører, og herunder 

leger, følger regelverket og fremsetter korrekte krav. Vi har også tillit til at leger søker 

råd og veiledning dersom de er usikre.  

Resultatet av denne kontrollen tyder imidlertid på at noe feilbruk av takst 701a 

forekommer blant mange av de kontrollerte legene. For å forebygge feilbruk anbefaler vi 

derfor at leger som benytter taksten sikrer at takstbruken og dokumentasjonen relatert 

til kravet, til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Generell veiledning i bruk av taksten fremkommer i «Forskrift om stønad til dekning av 

utgifter for undersøkelse og behandling hos lege». Forskriftens ordlyd vedrørende takst 

701a er også å finne i vedlegg 1 til denne rapporten, samt tilgjengelig via Helfos 

nettsider helfo.no.  
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6 Vedlegg  

Vedlegg 1: Takst 701a - Forskriftenes ordlyd  
Lege som har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo kan kreve takster etter 

«Forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos lege».  

Forskriftens avsnitt F. omhandler laboratorieundersøkelser og prøver. Inngangstaksten til 

prøvetaking er takstene 701a.  

 

Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

701a 

Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens 

kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. 

(Gjelder kun prøver som refunderes av trygden.) 

Ugyldig takstkombinasjon: 1e. 

54,- 0,- 54,- 
F0, 

F1 
0 

701c 
Innsending av prøver, utover den første sendeprøven 

som omfattes av takst 701a. 
21,- 21,- 0,- 

F0, 

F1 
Rep. 

 

De fleste takster har merknader, hvor mer detaljerte opplysninger eller presiseringer for 

bruksområde for taksten fremkommer. For selve prøvetakingstaksten gjelder merknade-

ne F0 og F1. 

  

Merknad F0: Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkel-

se/ prøve på egne pasienter. 

 

Merknad F1:Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass 

og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den 

kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme 

laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene.  

 

Taksten 701a har p.t. en egenandel på 54 kr og kan ikke repeteres. Ved innsending av 

mer enn en sendeprøve kan takst 701c kreves. Taksten dekker både taking av prøve, 

prøveglass, emballasje og porto. Utgifter til analysering dekkes av refusjonsbeløpet for 

den enkelte takst fra 703-712.   

 

 

 

 


