Samleregning
medisinsk behandling
Skjemaet sender du til:

1. Konsultasjoner/behandlinger, sortert
alfabetisk (etter pasientens etternavn)
2. Sykebesøk/hjemmebehandling, sortert etter
dato. (Regninger for en besøksrunde,
herunder regningen for reisen, heftes sammen)
3. Legeerklæringer, sortert alfabetisk
4. K-takster, sortert alfabetisk

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg
For behandleren:

Det skal skrives egen samleregning for kommunalt
organisert legevaktoppgjør.

Etternavn, Fornavn
Gateadresse/postboks

Ta med regninger for bare én måned pr. samleregning.

Postnummer og poststed

For Helfo:

Behandlerens fødselsnr./org.nr.

Antall avviste
regninger

Regningsperiode (f.o.m. - t.o.m.)

Antall regninger
vedlagt

Egenandeler − pasient (betalt av pasientene)

Beløp

TYPE UTGIFT

BELØP

Beløp avviste
regninger

POSTERINGSANVISNING
RETTET (+/-)

KONTO

REFUNDERT
BELØP

Egenandeler - frikort
Medisinsk behandling (ikke K-takster/reisetillegg)
K-takster
Reisetillegg
Legeerklæringer
Spesialisterklæringer
1. Annet (oppgi hva det gjelder)

2. Annet (oppgi hva det gjelder)

3. Annet (oppgi hva det gjelder)

Samlet krav
(ikke egenandeler pasient)
Bankkontonummer (11 siffer)

0

Trekk (oppgi hva det gjelder)
Anvises til utbetaling

Skattekommune
Merknader

Merknader

Dato, stempel og behandlerens underskrift

Dato, stempel og Helfos underskrift

Helfo 05-04.12 Bokmål Fastsatt 10.2001 Endret 03.2016

Orientering
Mangelfullt utfylte skjemaer returneres.
Legevaktoppgjør
Det skal skrives egen samleregning for kommunalt organisert legevakt.

Månedsoppgjør
En samleregning skal bare omfatte krav om oppgjør for én måned.

Regningene sorteres slik:
• Konsultasjoner/behandlinger, sortert alfabetisk (etter pasientens etternavn)
• Sykebesøk/hjemmebehandling, sortert etter dato.
(Regninger for en besøksrunde, heftes sammen)
• Legeerklæringer, sortert alfabetisk
• K-takster, sortert alfabetisk

Egenandeler − pasient
Gjelder egenandeler betalt av pasienten. Påse at beløpet ikke tas med ved summering av samlet
krav.

Egenandeler − frikort
Gjelder egenandeler som refunderes av folketrygden. Påse at beløpet ikke tas med under Medisinsk
behandling.

Medisinsk behandling
Beløpet som føres opp er samlet krav om refusjon for medisinsk behandling (ikke reisetillegg).
Egenandeler for personer med frikort føres ikke her, men under Egenandeler − frikort.

Reisetillegg
Reisetillegg regnes for samlet reisetid, minus den tid som går med til undersøkelse og behandling av pasienten. (Ved reise til ﬂ ere pasienter, skal reisetillegget være ført på regningen for siste
besøk.)

Underskrift
Samleregning skal være underskrevet.

Foreldelse
Krav mot trygden foreldes seks måneder etter at fordringen oppstod (folketrygdloven § 22-2).
Samleregningen sendes til Helfo.
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