
Etternavn, Fornavn

Gateadresse/postboks

Postnummer og poststed 

Behandlerens fødselsnr./org.nr. HPR-nummer

Regningsperiode (f.o.m. - t.o.m.) Antall regninger 
vedlagt

TYPE UTGIFT BELØP

Egenandelstak-2 - frikort

Sjelden medisinsk tilstand

Leppe-kjeve-ganespalte

Svulster i munnhulen, m.m.

Infeksjonsforebyggende behandling

Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

Systematisk behandling av marginal periodontitt 
og periimplantitt

Rehabilitering ved tanntap

Tannutviklingsforstyrrelser

Undersøkelse

100 %

90 %

75 %

60 %

40 %

Attrisjon/erosjon

Hyposalivasjon

Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmateriale

Yrkesskade

Omfattende tannskade
ved ulykke

Traumatiske tannskader ved
fallskader som følge av sykdom

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg
ved varig sykdom

Uten egne tenner i underkjeven

Tannlegeerklæring ved yrkesskade

Røntgen rekvirert av lege

Krigspensjon

Samlet krav

Bankkontonummer (11 siffer)

Skattekommune

Merknader

Dato, stempel og underskrift

RETTET (+/-) KONTO REFUNDERT 
BELØP

Trekk (oppgi hva det gjelder) 

Anvises til utbetaling

Merknader

Dato, stempel og underskrift

SAMLEREGNING
Tannbehandling

Regningene sorteres alfabetisk (etter pasientens 
etternavn) i hver gruppe.
Regningen må grupperes for å kunne føres på 
riktig utgiftskonto.

For behandleren:

Antall avviste  
regninger

Beløp avviste  
regninger

For Helfo:
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Helfo 05-06.22 Bokmål Fastsatt 12.2007 Endret 03.2016

Skjemaet sender du til: 

Helfo 
Postboks  2415 
3104 Tønsberg



Helfo 05-06.22 Bokmål Fastsatt 12.2007 Endret 03.2016

VEILEDNING TIL SAMLEREGNING FOR TANN-
BEHANDLING

OPPGJØR/FORELDELSE
Papirbaserte stønadskrav skal sendes en gang i måneden. 
Stønadskrav hjemlet i folketrygdloven § 5-6 må fremsettes innen seks måneder etter at kravet tidligst 
kunne vært fremsatt, jf. folketrygdloven § 22-13. Se forøvrig mønsteravtalen punkt 4.2.

EGENANDELSTAK 2 - FRIKORT
Personer med frikort egenandelstak 2 skal ikke betale godkjent egenandel for den tannbehand-ling som 
mottas. Krav som følge av frikortordningen refunderes særskilt og skal føres separat. Det betyr at 
stønadskravet for pasienter med frikort tak 2 må deles i to, slik at godkjente egenandeler føres under 
Egenandelstak 2 – frikort. Refusjonsbeløpet skal føres på det innslagspunkt behandlingen gjelder. 
Behandleren får dermed utbetalt både refusjonsbeløpet og egenandelsbeløpet. 

UNDERSØKELSE
Undersøkelse av kjeveortoped før oppstart av behandling føres i Samleregning under punktet 
Bittanomalier – Undersøkelse.

RØNTGEN REKVIRERT AV LEGE
Tannleger som får henvist pasienter fra lege for prøvetaking og røntgenundersøkelser fører opp utgiftene 
under dette punktet.

TANNLEGEERKLÆRING VED YRKESSKADE
Honorering av L25 i forbindelse med tannlegeerklæring for yrkesskade (NAV 13-00.08), føres særskilt.

KRIGSPENSJON
Tannbehandling til krigspensjonister med hjemmel i krigspensjoneringslovene føres særskilt.

UNDERSKRIFT
Samleregning skal være underskrevet.

KR

Mangelfult utfylte skjemaer returneres.

www.helfo.no
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