
Dato Klokkeslett Takst nr/L-takst Refusjon 

Sum refusjon

Sum frikort 

Krav til Helfo

Sum egenandel betalt av pasient  

Regning psykolog

Fornavn, etternavn Fødselsnummer (11 siffer)

Postadresse

Navn på henvisende lege/barnevernsadm.leder Henvisningsdato Dato for første behandling

Helfo 05-07.06 Bokmål Endret 12.2020

Skjemaet sender du til:

Helfo 
Postboks 2415 
3104 Tønsberg

1. Personopplysninger (pasienten)

2. Henvisning

3. Oppgjør

4. Regning til Helfo

5. Begrunnelser/merknader

Regningsperiode (F.o.m. - T.o.m.) Diagnose (ICD-10 kode)

Dekning etter honorartakst Frikort (oppgi dato)

       Barn under 18 år  HIV-infeksjon

Postnummer, sted 

Egenandeler 

Frikort Betalt av pasient kr 

HPR-nummer

Dette skjemaet skal ikke benyttes for 
behandling utført etter 31. desember 2020. 
Psykologer med direkteoppgjør med Helfo skal 
etter dette sende refusjonskrav digitalt til 
Helfo.

https://www.helfo.no/oppgjer-for-helseaktor/slik-sender-helseaktor-inn-refusjonskrav/slik-sender-psykolog-refusjonskrav?malgruppe=psykolog


Helfo 05-07.06 Bokmål Endret 12.2020

Veiledning til utfylling av regning psykolog 

Punkt 1
Her skrives pasientens personalia, og pasientens 
fødselsnummer må oppgis med 11 siffer. Alle felt 
må fylles ut. 

Punkt 2
For å få rett til refusjon utover takst 10a-E må 
det foreligge henvisning på pasienten.Se 
merknad A1 i forskriften.

Hvis psykologen fyller ut alle punktene under 
punkt 2 er det ikke nødvendig å sende 
henvisningen vedlagt kravet. Psykologen må 
likevel oppbevare  henvisningen, slik at den 
kan legges frem for Helfo ved en eventuell 
kontroll.

Punkt 3
Fyll ut regningsperiode. Husk 14 dagers kravet i 
egenandelsregisterforskriften. 

Hvis pasienten har dekning etter honorartakst, 
jf. §1 punkt 2 i forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til undersøkelse og behandling hos 
psykolog må det krysses av i riktig felt her.

Diagnosekoder som er årsak til konsultasjonen 
fylles ut. ICD-10 kodeverk benyttes.

Dato for utstedt frikort fylles ut. Psykologen skal 
fysisk ha sett frikortet.

www.helfo.no

Punkt 4
Dato og klokkeslett for konsultasjonen må fylles 
ut. Under takstnummer skal alle takster som blir 
utløst i samme konsultasjon føres opp – etter 
hverandre - på samme linje. 

Feltet for refusjon fylles ut med beløp for 
refusjonstakster.

Kolonnen Egenandeler: i kolonnen Frikort fylles 
ut egenandelsbeløpet når pasienten har frikort 
og psykologen krever refusjon hos Helfo. I den 
andre kolonnen fylles ut det egenandelsbeløp 
pasienten har betalt til psykologen.  

L-takster – L120 og tilleggstaksten L30 - skrives 
på egen regning. Alle takster skrives på en linje. 
Klokkeslett angis med start av L120.

Møtegodtgjørelse – takst 33a og 33b – skrives 
samlet på en linje med klokkeslett for start av 
takst 33a.

Punkt 5
Feltet brukes når det er krav til dokumentasjon 
på regningen, f.eks. ved bruk av 33-takstene eller 
psykologens kommentar til takstbruk/
behandling.
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