
Sjekkliste ved avviste refusjonskrav 
 
Dersom et krav er blitt avvist på grunn av feil kodebruk eller feil syntaks i NPR-
behandlerkravmeldingen, bør følgende sjekk foretas: 
 

1. Er T-koden gyldig? Den skal stå i oversikten over APAT – Alle T-kodene i NORPAT inngår i 
APAT. Den står også i fanen "T-koder" i regnearket. 

2. Er P-koden for uttaksmetoden1 gyldig?  
Den skal stå i fanen "P-kode uttaksmetode og indikasjon" i regnearket. 

3. Står prøvematerialet på riktig plass i NPR-behandlerkravmeldingen? 
T-koden skal stå på plass 1, mellom T- og P-kode skal det stå / (uten mellomrom), P-koden for 
prøvematerialet skal stå på plass 2. Det kan stå flere prøvematerialer i NPR-
behandlerkravmeldingen, men disse refunderes ikke og gir refusjon 0 (null). Kun T- og P-kode 
på plass 1 og 2 i NPR-behandlerkravmeldingen utgjør et gyldig prøvemateriale og refunderes 
ihht. refusjonskategori PATP0-PATPn. 

4. Dersom det er oppgitt et prøvemateriale som ikke står i fanen "Klassifiserte 
prøvematerialer" i regnearket vil dette prøvematerialet automatisk få refusjonskategori 
PATP1.  
Dette forutsetter at T- og P-koden er gyldige, noe som kan sjekkes i fanene "T-koder" for T-
koder og "P-kode uttaksmetode og indikasjon" for P-koder. Riktig refusjonsbeløp må stå i 
refusjonskravet. 

5. Er det benyttet tilleggskoder i refusjonskravet? Tilleggskoder kan stå fra plass 3 i NPR-
behandlerkravmeldingen og utover, i tilfeldig rekkefølge, og mellom hver kode skal det stå /. 

6. Er det oppgitt riktig refusjonsbeløp i kravet?  
Riktig refusjonsbeløp er summen av refusjon for prøvematerialet pluss eventuelle additive 
tilleggskoder. Der det er oppgitt en multiplikativ tilleggskode må dette ganges kun med 
prøvematerialet (ikke med additive tilleggskoder) for å komme fram til riktig refusjonsbeløp. 

7. Er det oppgitt flere tilleggskoder?  
Hver unike tilleggskode kan kun oppgis en gang, men flere unike tilleggskoder kan inngå i et 
og samme refusjonskrav. Det vil si hver additive tilleggskode vil kun kunne benyttes en gang, 
men flere additive tilleggskoder kan inngå i et refusjonskrav. Det samme gjelder 
multiplikative tilleggskoder. 

8. Dersom refusjonskravet inneholder et bearbeidet prøvemateriale, skal prøvematerialet 
fremdeles stå på plass 1 og 2 i refusjonskravet.  
For et bearbeidet prøvemateriale vil T-koden fremdeles stå i fanen "T-koder", mens P-koden 
for et bearbeidet prøvemateriale vil stå i fanen "P-kode klassif bearbeid prøvem". Et 
prøvemateriale som er bearbeidet vil automatisk havne i refusjonskategori PATP0, og få 0 
(null) i refusjon. Et refusjonskrav med et bearbeidet prøvemateriale vil få refusjon avhengig 
av hvilke additive tilleggskoder som benyttes, og riktig refusjonsbeløp må stå i 
refusjonskravet. 

9. Ytterligere informasjon ligger i reglene for offentlige laboratorier: "Regler for fremsettelse 
av refusjonskrav for poliklinisk patologiaktivitet 2023 – statlige helseinstitusjoner" og for 
private laboratorier: : "Regler for fremsettelse av refusjonskrav for poliklinisk 
patologiaktivitet 2023 – private laboratorier", samt i listen over Spørsmål og Svar. 

 
Spørsmål om riktig kodebruk kan stilles til Direktoratet for eHelse via mailadressen lab@ehelse.no 
Spørsmål om riktig refusjonskrav kan stilles til Helsedirektoratet via mailadressen 
labfinans@helsedir.no 

 
1 Uttaksmetode og indikasjon 
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