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Forord 

Denne rapporten er utarbeidet for å gi en samlet fremstilling av 
trygdeetatens oppgaver og ressursbruk til forvaltning av de nåværende 
stønadene på helserefusjonsområdet.  Det gis en oversikt over de ulike 
stønadsområdene, hvordan arbeidet med refusjonsordningene er 
organisert, hvor store ressurser som går med til forvaltning av 
helserefusjonene, hvilke IKT- systemer som benyttes og hva slags 
kompetanse som kreves i dette arbeidet.  

Kartleggingen er gjennomført av konsulentfirmaet AGENDA. Arbeidet 
er utført av Finn Arthur Forstrøm og Odd Helgesen. Sistnevnte har vært 
ansvarlig for gjennomføring av arbeidet.  Audun Korsvold har vært 
prosjektrådgiver med ansvar for kvalitetssikring av arbeidet 

 

Sandvika, 5. oktober 2005 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål  
I forbindelse med etablering av ny arbeids- og velferdsforvaltning ble det 
besluttet at det skulle foretas en gjennomgang av trygdeetatens oppgaver 
knyttet til helserefusjoner med ” sikte på forenklinger og bedre organi-
sering”, jf St prp nr 46 (2004-2005) og Innst S nr 198 (2004-2005).  
Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for oppfølging av prosessen 
og har engasjert konsulentfirmaet AGENDA for å gjennomføre kart-
legging av nåsituasjonen innenfor helserefusjonsområdet. Kartleggingen 
er gjennomført i nært samarbeid med Helsetjenestedivisjonen i Riks-
trygdeverket.  

Kartleggingen skal danne grunnlaget for å treffe beslutninger om hvordan 
arbeidet med forvaltning av helserefusjonsordningene kan løses på en 
mer effektiv måte i den nye statlige arbeids- og velferdsforvaltningen.  

1.2 Omfanget av helserefusjoner  
Stønader til helsetjenester beløp seg i 2004 til om lag 24,4 mrd kroner, jfr 
tabell 1.1 nedenfor. I tabellen vises også utgiftene hittil i år. Noen få, 
mindre områder er ikke tatt med i denne rapporten av praktiske hensyn.  
Tabell 1.1 Helserefusjoner i 2004. Mill kroner 

Kapittel Behandlerområde 
Utgifter 
2004. Mill kr 

Utgifter hittil i 
år. Mill kr1 

0732.77 Offentlige poliklinikker 3 689 2 601
0732.80 Pasienttransport 1 585 1 084
2711.70 Legespesialister 1 032 701
2711.71 Psykologer 177 112
2711.72 Tannlegehjelp 574 427
2711.76 Private laboratorier og røntgeninstitutter 703 525
2711.78 Opptreingsinstitusjoner 755 395
2751 Legemidler mv  8 967 6 258
2755.70 Allmennleger 2 206 1 555
2755.71 Fysioterapeuter 1 215 869
2755.72 Jordmorhjelp 28 21
2755.73 Kiropraktorer 23 15
2755.75 Logopedisk og ortoptisk  behandling 50 42
2752 Refusjon av egenbetaling 2 914 1 776
2790 Andre helsetiltak 465 330
Sum   24 383 16 711

                                                 
1 Pr 20.09.2005 



8  

 

Som vi ser av tabellen er det store forskjeller i de ulike stønadsområdenes 
omfang. Refusjon av utgifter til legemidler, offentlig poliklinikker, egen-
betaling og allmennlegehjelp er de største områdene, mens refusjon av 
utgifter til jordmorhjelp og kiropraktorbehandling er de minste områdene. 

Oppgjør til pasientreiser gjennomføres på vegne av helseforetakene. Fra 
og med 1.1.2006 vil helseforetakene selv ta hånd om deler av oppgjørs-
ordningene for pasienttransport. Dette gjelder oppgjør til transportører 
som har avtale med helseforetakene; NSB, SAS Braathens, Norwegian, 
drosjenæringen m fl.  Behandling av enkeltsaker vedrørende refusjon av 
reiseutgifter, skal fortsatt behandles av trygdeetaten.   

1.3 Mandatet for kartleggingen 
Kartleggingen omfatter alle oppgavene som hører inn under de enkelte 
refusjonsordningene. Med oppgaver menes direktoratsoppgaver, 
behandling av søknader, informasjon, rådgivning, kontrollsystemer, 
klage-/sanksjonssystemer, registrering, utbetaling, fysiske henvendelser, 
annen oppfølging. For hver refusjonsordning, var det fra oppdragsgivers 
side, forutsatt at det skulle gis det en beskrivelse av:  

• Hvordan oppgavene er organisert, dvs hvor oppgavene er 
forankret; Rikstrygdeverket, fylkestrygdekontorene, 
oppgjørsenhetene og trygdekontorene.  

• Ressursbruk knyttet til forvaltningen av ordningene. Kostnadene 
skal vises totalt for alle oppgavene, og dekomponert på oppgaver 
og nivåer i trygdeetaten. Med kostnader menes lønn, drift/husleie 
for lokaler og bygg, og andre kostnader som går med til 
forvaltningen av ordningene.  

• Årsverk knyttet til forvaltningen av ordningene. Årsverkene skal 
vises totalt for forvaltningen av helsetjenesteområdet i trygdeetaten, 
og dekomponert for hver av de ovennevnte oppgavene og nivåene i 
trygdeetaten.  

• Mottakere av de ulike refusjonene, herunder en beskrivelse av 
oppgaver/saker der det er nødvendig med direkte brukerkontakt og 
en oversikt over hvilke behandlere Rikstrygdeverket fører kontroll 
med.  

• IT-verktøy for kontrollsystemer og utbetaling av refusjonene.  
• Kompetansekrav knyttet til oppgaveløsningen.  

I tillegg har det vært ønskelig å få fram beskrivelser/vurderinger om: 

• Generelle trekk ved arbeidsstokken i trygdeetaten, slik som 
utdanning, alder, kjønn osv. 

• Brukertilfredshet med utgangspunkt i eventuelle eksisterende 
undersøkelser/dokumentasjon. 
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• Eventuelle oppgaver i trygdeetaten for Helse- og omsorgs-
departementet/helserefusjonsområdet med grensedragninger mot 
kommunal forvaltning, jf organisering av en eventuell førstelinje. 

• Forholdet til andre aktører, f eks oversikt over Sosial- og 
helsedirektoratets eventuelle ansvar i tilknytning til 
helserefusjonsordninger mv trygdeetaten har i dag.  

1.4 Metode 
Det har vært forutsatt at gjennomgangen i all hovedsak skal bygge på 
allerede eksisterende dokumentasjon og innhentede opplysninger; 
rapporter, ressursoversikter, budsjetter med mer.  Helse- og omsorgs-
departementet og Rikstrygdeverket har vært ”hovedleverandør” av 
relevant dokumentasjon. Det har imidlertid vist seg at en stor del av de 
opplysningene som krevdes for å besvare mandatet måtte innhentes via 
intervjuer og gjennom en egen ressurskartlegging i trygdekontorene, 
fylkestrygdekontorene og i direktoratet.  

Når det gjelder beskrivelse av ressursbruk for oppgjørsordningene som 
tas hånd om gjennom Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon (TO) har vi 
måttet begrense oss til å tallfeste organisasjonens samlede ressursbruk.  
Dette har dels sammenheng med at ressursbruken innenfor TO er under 
stadig endring og at man har sett det uheldig å publisere TOs interne 
ressursdisponeringer. For de refusjonsordningene som behandles via 
trygdekontorene blir ressursbruket tallfestet for hver enkelt ordning. 
Ressursene er imidlertid ikke dekomponert på de ulike oppgavene som 
utføres i forbindelse med forvaltning av refusjonsordningene.  Det ble i 
uke 36 og 37 gjennomført en egen ressurskartlegging blant alle fylkes-
trygdekontorene og et utvalg av små, mellomstore og store trygde-
kontorer. Formålet med undersøkelsen var å få tilstrekkelig gode data for 
å kunne identifisere hvor mye ressurser som pr i dag legges ned i 
forvaltning av de refusjonsordningene som gjøres opp via trygde-
kontorene/fylkestrygdekontorene. Spørreskjema som ble anvendt i 
kartleggingen er tatt inn som eget vedlegg. Ressursdataene bygger på 
trygdesjefenes/fylkestrygdedirektørenes vurderinger av hvor stor andel 
av kontorenes samlede årsverkinnsats som benyttes til de ulike 
refusjonsordningene.  

I Rikstrygdeverket er det gjennomført intervjuer med: 

• systemeiere/nøkkelinformanter for de ulike refusjonsordningene og 
for helsetjenesterutinen i Infotrygd.  

I Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon har vi hatt møter med: 

• Ledere/rådgivere med kunnskap om de ulike ordningene, IT og 
kontrollsystemer og om ressursbruk.  
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2 Trygdeetatens organisering av arbeidet 
med helsefusjoner 
Trygdetatens oppgaver ved forvaltning av helserefusjonsordningene 
involverer flere nivåer og organisatoriske enheter i etaten;  

• Rikstrygdeverket ved:  
– Helsetjenestedivisjonen  

• Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) 
• Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon 

– Nasjonal oppgjørsenhet 
– Regionale oppgjørsenheter (6) 

• Fylkestrygdekontorene (19) 
• Trygdekontorene (461 kontor) 

Ansvar for oppgjør med enkelte av refusjonsordningene som går 
gjennom trygdekontorene er lagt til utpekte kontorer i hvert fylke. Dette 
gjelder behandling av refusjon for legemidler, delvis refusjon for tann-
legebehandling og administrering av fastlegeordningen.  

Organiseringen av arbeidet med forvaltning av refusjonsordningene kan 
på en noe forenklet måte fremstilles på følgende måte: 

   

Figur 2.1 Organisering av arbeidet med helserefusjoner.  

 
Når vi holder direktoratsoppgavene utenfor, er altså arbeidet med 
behandling, kontroll og utbetaling av helserefusjonene organisert på to 
hovedmåter:  
 
• Oppgjør og saksbehandling/forhåndsgodkjenning via trygde-

kontorene: TK-linjen  
• Oppgjør via trygdeetatens oppgjørsorganisasjon: TO-linjen 

Regionale oppgjørsenheter

Nasjonal oppgjørsenhet

Trygdekontorer

Fyllkestrygdekontorer FFU

Rikstrygdeverket
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Et viktig hovedskille mellom de to oppgjørsformene er at oppgjørene 
som skjer via trygdekontorene i stor grad dreier seg om behandling og 
utbetaling av enkeltkrav fra pasienter/medlemmer, mens oppgjørene via 
TO-linjen skjer i forhold til behandlere som har inngått avtale om direkte 
oppgjør med trygdeetaten.  

For en del år tilbake ble alle krav om refusjoner behandlet på det lokale 
trygdekontoret. Oppgjør med leger, og etter hvert andre behandlere, ble 
lagt til ett trygdekontor i hvert fylke. I september 2004 ble oppgjørs-
funksjonene med behandlere og tjenesteytere samlet i en egen resultat-
linje; Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon (TO). TO består av 6 regionale 
oppgjørsenheter samt en nasjonal enhet som har ansvar for å utvikle 
kontrollfunksjoner og tydeligere resultatstyring.  

Trygdeetaten ved TO har ansvar for kontroll og utbetaling av behandler-
oppgjør mv. Ansvaret for å sende korrekt krav ligger hos behandlere. De 
største gruppene av behandlere og tjenesteytere (leger, poliklinikker, 
apotek, ortopediske verksteder og private laboratorier og røntgen-
institutter) sender inn oppgjør som blir kontrollert i egne kontroll-
systemer. Viktige områder som psykolog-, tannlege-, logoped- og 
transportoppgjør har i dag ingen automatiserte kontroller, og i liten grad 
hjelp av IKT-støtte. Kontrollene som utføres i eksisterende kontroll-
systemer er begrenset til i hovedsak logiske kontroller. For oppgjør med 
fysioterapeuter er det nylig etablert et nytt kontrollprogram.  

Trygdeetaten har etablert en ny standard løsning som støtter elektronisk 
innsending, mottak, kontroll og saksbehandling gjennom prosjekt ” 
Elektronisk løsning behandleroppgjør”. Standardløsningen er foreløpig 
tilpasset legeoppgjør.  I følge planene skal oppgjør med poliklinikker 
tilpasse løsningen i begynnelsen av 2006. I og med at de store grunnlags-
investeringene i infrastruktur vil være foretatt i løpet av 2005, vil det å 
kople nye tjenesteytere på løsningen være mindre kostnadskrevende.  

På legemiddelområdet har det skjedd en betydelig utvikling de siste 
årene. Her er saksbehandlingen lagt til ett trygdekontor i hvert fylke, 
”legemiddelkontoret” – med støtte fra regionale fagkontorer med særskilt 
farmasøytisk kompetanse. Dette med bakgrunn i et ønske om å etablere 
sterkere og mindre sårbare fagmiljøer på området. Samtidig vurderes 
behovet for direkte kontakt med enkeltmedlemmer på dette området som 
mindre vesentlig, ettersom de fleste søknader sendes av lege på vegne av 
enkeltmedlem. 

Pr i dag blir refusjonsordningene gjort opp gjennom TO-linjen og TK-
linjen slik som angitt i etterfølgende tabell.  
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Tabell 2.1 Oversikt – ansvar for de ulike refusjonsordningene 

Trygdeetatens 
oppgjørsorganisasjon (TO) 

Trygdekontorene (TK) 

Offentlige poliklinikker  
Private laboratorier og røntgeninstitutt  
Pasienttransport – oppgjør til 
godkjente transportører 

Pasientansport – oppgjør med 
enkeltkrav fra pasienter 

Refusjon legespesialister  
Refusjon psykologer  
Refusjon tannlegehjelp – direkte 
oppgjør 

Refusjon tannlegehjelp – individuell 
behandling av søknad fra pasienter 

Refusjon av utgifter til legemidler mv – 
oppgjør via apotek og bandasjister 

Refusjon legemidler – individuelle 
søknader 

Refusjon til allmennleger  
Refusjon til fysioterapeuter  
Refusjon jordmorhjelp  
Refusjon logopedisk behandling  
 Frikort/egenandel 
 Fastlegeordningen  
 Helsetrygdkort/EØS/Utland 
 Andre refusjonsordninger 

- kiropraktorbehandling 
- fysioterapi 
- psykolog, 
- engangsstønad ved fødsel 
- bidragsordningen (briller, 

kurs/samlinger i utlandet med 
mer) 

- opptreningsinsitusjoner 
- eefusjon for ortoptisk  

behandling 
- andre 
 

 
Som vi ser av oversikten favner gruppen andre refusjonsordninger under 
TK-linjen noen refusjonsordninger som har sin hovedoppgjørsform 
gjennom TO-linjen: refusjon til fysioterapeuter, psykologer og 
ortoptister. Dette gjelder oppgjør med behandlere som ikke har inngått 
avtale om direkte oppgjør.  
En betingelse for at oppgjør av refusjonsordningene kan legges til TO er 
som nevnt ovenfor at det inngås avtale mellom behandler og TO. 
Utbetaling av refusjoner som krever individuell behandling av krav fra 
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behandlere eller pasienter, foregår via trygdekontorene. Forvaltning av 
fastlegeordningen danner utgangspunkt for beregning av kommunenes 
basistilskudd til fastleger og er således av noe annen natur enn de andre 
refusjonsordningene. Trygdeetaten har ansvar for forvaltning av 
listesystemet.  

Som vi ser av oversikten er forvaltningen av noen av refusjonsord-
ningene delt mellom TO og trygdekontorene etter de hensyn som er 
nevnt ovenfor. I den videre presentasjon av refusjonsordningene har vi 
funnet det hensiktsmessig å sortere omtalen av de ulike refusjons-
ordningene etter hvordan arbeidet med behandling av stønadene er 
organisert.  

Direktoratsoppgavene blir imidlertid omtalt uavhengig av hvordan 
arbeidet med refusjonsoppgjørene er organisert, med mindre det har vært 
nødvendig å løfte fram spesielle forhold om enkelte ordninger.  
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3 Refusjoner via trygdeetatens oppgjørs-
organisasjon – direkte oppgjør 
Når det gjelder presentasjon av refusjonsordningene som er gjenstand for 
direkte oppgjør har vi først valgt å beskrive hvordan TO er organisert og 
hvor store ressurser som denne organisasjonen rår over pr september 
2005. Deretter følger en kort omtale av de ulike refusjonsordningene som 
hører inn under TO med oversikt over hvordan utgiftene til disse 
ordningene har utviklet seg de siste årene. Omtalen av ordningene bygger 
i stor grad på beskrivelser hentet fra St prp nr 1 (2004-2005) for Helse- 
og omsorgsdepartementet, og noen tilfeller supplert med opplysninger fra 
nøkkelpersoner i trygdeetaten. Arbeidsoppgaver knyttet til behandling av 
de ulike ordingene har mange likhetstrekk. Av denne grunn har vi funnet 
det hensiktsmessig å presenterer en felles beskrivelse av oppgaver, IT-
verktøy og kompetanse.  

3.1 Organisering 
Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon er organisert med 6 regionale 
oppgjørsenheter og en nasjonal enhet. Organiseringen er slik som 
illustrert i figuren på neste side.   
 

Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon (TO)

Eidsvoll

Dokka

Regionkontor Øst
Fredrikstad

Kristiansand

Arendal

Skien

Regionkontor Sør
Tønsberg

Førde

Bergen

Regionkontor Vest
Stavanger

Orkdal

Levanger

Regionkontor Midt
Ørsta

Sør-Varanger

Lenvik

Regionkontor Nord
Mo i Rana

Regionkontor Oslo

Nasjonal oppgjørsenhet
Tønsberg

 
Figur 3.1 Trygdeetatens oppgjørsorganisasjon  
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Den nasjonale enheten har totalt resultatansvar for området (produksjon 
og kvalitet), kompetanseutvikling, samt plan- og budsjettprosesser. 
Enheten er i tillegg klageinstans.  De regionale enhetene har totalansvar 
for regionen når det gjelder produksjon og kvalitet, og for kompetanse-
utvikling. Som vi ser av figuren har alle regionkontorene - med unntak av 
Oslo – to eller tre satellittkontorer. Dette er et resultat av at man har 
ønsket eller har vært avhengig av å støtte seg til opparbeidet spesial-
kompetanse som på etableringstidspunktet befant seg på flere ulike steder 
i landet.  

3.2 Ressursbruk   
TO har pr i dag en samlet bemanning på 164 årsverk, hvilket er lik den 
årsverkinnsatsen som var estimert da TO ble etablert i september 2004.  
Fra 1.1.2006 vil i tillegg ”Blåreseptprosjektet” være en del av TO med til 
sammen 16 årsverk. Samlet bemanning i TO vil da være om lag 180 
årsverk. For budsjettåret 2005 er TOs samlede utgifter budsjettert å ligge 
innenfor en ramme på 63,8 mill kroner. TOs budsjett fordelt etter lønn, 
refusjon fylker og kjøp av varer og tjenester er vist i tabellen nedenfor: 

Tabell 3.1 TOs budsjett 2005.  

 Kroner 
Lønn, inklusiv sosiale utgifter       49 700 000 
Refusjon fylker        4 900 000 
Varer og tjenester         9 244 000 
Sum 63 844 000
 

Lønnsutgiftene ble ved oppstarten av TO budsjettert å utgjøre kr 300.000 
pr årsverk. I budsjettet for 2005 er det tatt høyde for noe høyere lønns-
kostnader pr årsverk, bl a pga av man har rekruttert inn medarbeidere 
med noe høyere kompetanse enn det som var tilfelle tidligere.  

Både TOs regionkontorer og nasjonal oppgjørsenhet er stort sett sam-
lokalisert med fylkestrygdekontorer eller trygdekontorer. Noen kontorer 
er egne enheter med egne driftsbudsjett. For de øvrige er det inngått 
avtale med de aktuelle vertskontorene om betaling for kontorlokaler og 
diverse andre utgifter slik som kontorrekvisita, telefon, porto og andre 
driftsutgifter. TO betaler kr 50.000 pr årsverk til dekning av de utgiftene 
som er nevnt her.  Utgifter til kompetanseutvikling er budsjettert å skulle 
utgjøre i gjennomsnitt kr 10.000 pr årsverk.  
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3.3 Bemanning 
Nåværende årsverkinnsats i TO er fordelt på følgende måte mellom 
nasjonal oppgjørsenhet og de regionkontorene, jfr neste tabell.  

Tabell 3.2 Bemanning – TO pr september 2005 

  Årsverk 
Nasjonal oppgjørsenhet 10,0
Regionkontor Øst 32,9
Regionkontor Sør 28,9
Regionkontor Vest 29,7
Regionkontor Midt 18,0
Regionkontor Nord 24,0
Regionkontor Oslo 21,0
Sum 164,4
 

På de neste sidene gis det først en kort omtale av de refusjonsordningene 
som er gjenstand for direkte oppgjør. Deretter beskrives hvilke formelle 
krav som må være oppfylt for at utbetaling til behandlerne skal finne 
sted, samt hvilken IT-støtte man har i forbindelse med kontroll og 
utbetaling av de ulike refusjonsordningene. Til slutt gis det også en kort 
omtale av hva slags kompetanse som kreves for å kunne gjennomføre 
TOs oppgaver på en effektiv måte. Vi har imidlertid ikke hatt tilgang til 
informasjon som sier noen om i hvilken grad disse kravene er oppfylt i 
dag.  

3.4 Refusjonsordningene gjennom TO  

3.4.1 Offentlige poliklinikker 
Refusjonen omfatter utgifter til poliklinisk virksomhet ved offentlige 
helseinstitusjoner, inklusive poliklinisk radiologi og laboratorie-
virksomhet. Ordningen omfatter også refusjon til polikliniske tjenester 
innenfor psykiatri og rus. Utgiftene dekkes etter forskrift gitt av 
departementet med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Godtgjørelse 
fra staten utbetales til det regionale helseforetaket som eier eller har 
driftsavtale med den helseinstitusjonen der legehjelpen ytes.  Vilkårene 
er at lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom.  Poliklinikkene 
sender oppgjør gjennom det elektroniske kontrollprogrammet POLK. De 
regionale oppgjørsenhetene kontrollerer oppgjøret og utbetaling skjer til 
regionalt helseforetak.  

I perioden 2001 til 2003 var det en forholdsvis sterk vekst i utgiftene til 
de offentlige poliklinikkene. I 2004 ble det registrert en nedgang i 
utbetalingene. Nedgangen i utgiftene i 2004 skyldes reduksjon av 
polikliniske takster i tråd med reduksjonen av ISF-sats fra 60 til 40 
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prosent. Samtidig ble basisbevilgningen til de regionale helseforetakene 
økt tilsvarende. 
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Figur 3.2 Refusjoner til offentlige poliklinikker. 2001 til 2004. Mill kroner 

 

3.4.2 Pasienttransport 
Refusjonene dekker utgifter til pasienttransport, herunder oppholds-
utgifter og utgifter til nødvendig ledsager. Formålet med ordningen er å 
gi hel eller delvis kompensasjon for nødvendige reiseutgifter til lege, 
sykehus mv i forbindelse med undersøkelse eller behandling.  

Finansieringsansvaret for syketransport ble overført fra folketrygden til 
de regionale helseforetakene fra 1.1.2004. Hjemmel for dekning av 
utgifter til syketransport ble da flyttet fra folketrygdloven til lov om 
pasientrettigheter. Lov om spesialisthelsetjenester regulerer de 
økonomiske sidene for dekning av utgifter til syketransport.  Det har ikke 
skjedd vesentlige endringer av regelens innhold.   

De regionale helseforetakene og Rikstrygdeverket har inngått avtale med 
de regionale helseforetakene om kjøp av saksbehandlings- og 
utbetalingstjenester fra trygdeetaten.  Helsetilsynet er klageinstans. 
Denne avtalen gjelder ut 2005.  

TO har ikke ansvar for avtaler med transportører. Regionale helseforetak/ 
helseforetak inngår avtaler med transportørene, og bestemmelser om 
oppgjørsordningen med trygdeetaten tas inn i avtalene som helsefore-
takene inngår avtaler med transportører. Helseforetakenes Innkjøps-
service AS inngår avtaler med landsdekkende transportører som fly, NSB 
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og hurtigrutene. Oppgjørsenhetene skal utbetale oppgjør også til lands-
dekkende transportører.   

Fra 1. januar 2006 skal imidlertid oppgjør med transportører overføres til 
de regionale helseforetakene og trygdeetatens oppgaver på området vil 
kun omfatte refusjon og kontroll av egenbetaling for frikort til RHFene,  
å bistå i overføringsperioden og utbetale krav som gjelder 2005, men som 
kommer inn etter 1. januar  (6 måneders frist for levering og saks-
behandling), kontroll og klage (for samme tidsrom). 

Trygdekontorene vil fortsatt ha oppgaven med å yte service og vei-
ledning overfor medlemmene og behandle, kontrollere og utbetale 
enkeltkrav fra pasienter vedrørende refusjon av reiseutgifter i forbindelse 
med sykehusopphold slik som utgifter til bruk av egen bil, utlegg ved 
bruk av tog, buss, båt og lignende, opphold på hotell.  

Utgiftene til pasienttransport i perioden 2002 til 2004 har vært slik som 
vist i neste figur.  
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3.4.3 Refusjon spesialisthjelp 
Folketrygden dekker utgifter til legehjelp hos privatpraktiserende lege-
spesialister som har avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. 
Utgiftene dekkes etter forskrift gitt av Helsedepartementet i medhold av 
folketrygdloven §5-4. Formålet med stønaden er å gi kompensasjon for 
utgifter til legetjenester ved sykdom eller mistanke om sykdom, ved 
skade, lyte eller svangerskap og fødsel. 

Det er et vilkår for refusjon fra trygden at legespesialisten har avtale om 
driftstilskudd med regionalt helseforetak. Enkelte unntak fra dette fram-
går av forskrift til folketrygdloven § 5-4.  
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Utbetalingene til spesialisthjelp har ligget på i overkant av 1 mrd kroner 
de siste årene.  
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Figur 3.3 Refusjoner spesialisthjelp. 2002 til 2004. Mill kroner 

 

3.4.4 Refusjon psykologhjelp 
Utgifter til psykologhjelp hos privatpraktiserende spesialist i klinisk 
psykologi dekkes etter forskrift gitt i medhold av folketrygdloven § 5-7. 
Med visse unntak er det et vilkår for refusjon at psykologen har drifts-
avtale med regionale helseforetak. Det er også et vilkår at pasienten er 
henvist fra lege eller fra leder ved barnevernsadministrasjon. Dette 
gjelder likevel ikke for inntil tre utredende undersøkelser eller samtaler. 
Stønaden ytes etter fastsatte takster.  

Utbetalingene har variert mellom 177 og 188 mill kroner de tre siste 
årene.  
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Figur 3.4 Refusjon psykologhjelp 2002 til 2004. Mill kroner. 

3.4.5 Refusjon tannlegehjelp 
Utgifter til tannlegehjelp dekkes etter forskrift gitt i medhold av 
folketrygdloven §5-6.  

Folketrygden yter stønad til undersøkelse og behandling som utføres av 
tannlege ved tannsykdommer, munnsykdommer og kjevesykdommer. 
Dette gjelder blant annet operative inngrep, periodontittbehandling, 
rehabilitering av tannsett i de tilfeller tenner er tapt som følge av 
periodontitt, og kjeveortopedi (tannreguleringer). Med unntak for 
rehabilitering av tannsett og kjeveortopedi inngår behandlingen i 
egenandelstak 2-ordningen.  

Folketrygdloven gir full refusjon etter fastsatte takster ved behandling 
hos tannlege for yrkesskade som går inn under folketrygdloven kap 13. 
Det samme gjelder ved tannlegehjelp for personer med sjeldne medi-
sinske tilstander når det er dokumentert en sammenheng mellom 
tilstanden og den reduserte tannhelsen.  

Det er etablert mønsteravtaler for direkte oppgjør mellom tannlege og 
trygdekontor. Direkte oppgjør med trygdeetaten er særlig aktuell for noen 
grupper tannleger (kjeveortopeder, periodontister, oralkirurger og 
protetikere). Hensikten med direkte oppgjør er at pasienten skal slippe å 
legge ut for den delen av tannlegehonoraret som trygden refunderer.  

Det har vært en stert vekst i refusjonene til tannlegehjelp de senere år, jf 
neste figur.  
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Figur 3.5 Refusjon tannlegehjelp 2002 til 2004. Mill kroner 

Hovedtyngden av utbetalinger av refusjoner til tannlegehjelp foregår via 
trygdekontorene. Direkte oppgjør for tannleger ble innført i 2003, og 
ordningen er ikke så kjent blant behandlerne ennå. Mange behandlere 
vurderer det også som lite tjenelig å inngå avtale om direkte oppgjør pga 
forholdsvis få pasienter som får refusjon fra folketrygden. Området er i 
vekst pga økte bevilgninger og regelendringer på området.   

3.4.6 Private laboratorier og røntgeninstitutter 
Private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt inngår i det samlede 
tilbudet av spesialisthelsetjenester som et supplement til det statlige 
tilbudet. Utgiftene dekkes etter forskrift gitt av departementet med hjem-
mel i folketrygdloven § 5-5. Formålet med stønaden er å gi kompen-
sasjon for utgifter til undersøkelse og behandling ved private laboratorier 
eller røntgeninstitutt. Hovedvilkåret for refusjon er at det dreier seg om 
nødvendig undersøkelse eller behandling på grunn av sykdom eller 
mistanke om sykdom. Stønad til laboratorier ytes etter fastsatte takster. 
Til røntgeninstitutt ytes refusjon etter fastsatt refusjonssystem basert på 
det radiologiske kodeverket NORAKO. Private medisinske laboratorier 
og røntgenvirksomheter kan kreve takst/refusjon dersom virksomheten er 
godkjent etter sykehusloven før 1. juni 1987. Virksomheter som er god-
kjent etter 1. juni 1987 kan kreve takstene når Helsedepartementet har 
gjort vedtak om dette. Folketrygdloven § 5-5 er endret med virkning fra 
1.9.2005. For å kunne utløse refusjon fra Folketrygden etter 1.9.2005, må 
de private laboratoriene og røntgeninstituttene ha inngått avtale med et 
regionalt helseforetak. Avtalene regulerer hvilke undersøkelser de private 
laboratoriene og røntgeninstituttene kan utføre. I lovteksten er kravet om 
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godkjenning tatt ut. Volumbegrensninger for undersøkelsene gjelder ikke 
for folketrygdrefusjonen. 

Det har vært en jevn vekst i utgifter til private laboratorier og røntgen-
institutter de fire siste årene.  
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Figur 3.6 Refusjoner til private laboratorier og røntgeninstitutter. 2001 – 
2004. Mill kroner. 

 

3.4.7 Legemidler mv 
Refusjonsordningen omfatter både refusjon av utgifter til legemidler og 
sykepleieartikler.  

Det er etablert tre ulike ordninger for refusjon av utgifter til legemidler 
som gis utenom sykehus eller kommunehelsetjenesten. Forhåndsgodkjent 
refusjon hvor legen skriver ut en blå resept er den mest omfattende innfor 
det norske refusjonssystemet. I tillegg er det mulig å søke om refusjon på 
individuelt grunnlag eller om bidrag til legemiddelutgifter.  

Blåreseptordningen 
Gjennom blåreseptordningen utbetales pliktmessige refusjonskrav når 
vilkårene for slik utbetaling foreligger, jfr Folketrygdloven § 5-14 og 
tilhørende blåreseptforskriften § 9. Det er et vilkår for rett til refusjon at 
pasienten har behov for langvarig bruk av legemidlet. Refusjon kan 
utløses på to måter: 

• forhåndsgodkjent refusjon 
• individuell refusjon 
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Forhåndsgodkjent refusjon omfatter legemidler som legene kan forskrive 
direkte på en blå resept iht blåreseptforskriften § 9. For at det skal kunne 
gis refusjon ved kjøp av et bestemt preparat, må preparatet tilhøre en de 
oppførte legemiddelgruppene og være oppført på preparatlisten, jf. 
forskrift 22. desember 1999 nr 1559 om legemidler § 14-4. Det må være 
forskrevet for behandling av den sykdom som er nevnt i det korrespond-
erende sykdomspunktet i sykdomslisten og på de vilkår som fremgår av 
de tilhørende merknadene i det enkelte punkt. Det er produsenten som 
søker om opptak på preparatlisten og Statens legemiddelverk som 
godkjenner legemidler for refusjon.  

Dersom et legemiddel ikke er innvilget forhåndsgodkjent refusjon etter § 
9 i blåreseptforskriften, kan legen søke trygdeetaten som individuell 
refusjon etter §§ 2 eller 10a. Bestemmelsen i § 10a gjelder legemidler 
som ikke er tatt opp på preparatlisten, når legemidlet brukes mot syk-
dommer som allerede er refusjonsberettiget. Bestemmelsen i § 2 kan 
brukes når en alvorlig sykdom ikke står nevnt i sykdomslisten - i praksis 
er dette tolket til å gjelde sjeldne sykdommer.  

I disse tilfellene kan behandlende lege søke trygdekontoret om å få 
dekket utgiftene til disse legemidlene. Når søknaden er godkjent blir 
utgiftene refundert på samme måte som de generelle refusjonene med 
direkte oppgjør gjennom TO. 

Bidragsordningen 
Til legemidler som ikke dekkes pliktmessig etter § 5-14, kan det etter 
Folketrygdlovens § 5-22 bevilges bidrag til 90% av de utgiftene som 
overstiger 1600 kroner. Refusjon av utgifter etter bidragsordningen 
gjelder generelt for medisiner på hvit resept med enkelte unntak. Det 
stilles ikke krav til sykdommens varighet. Det ytes bidrag til resept-
pliktige legemidler som er markedsført i Norge. Pasienten må betale på 
apoteket og søke trygdekontoret om bidrag på grunnlag av spesifikke 
kvitteringer.  

Saksbehandlingen 
Se kap 4.7.  

Utgifter til sykepleieartikler dekkes med hjemmel i folketrygdloven § 5-
14. Sykepleieartikler forskrives av lege på blå resept på samme måte som 
legemidler. Sykepleieartikler blir levert av apotek og bandasjister. 
Prisene fastsettes i stor grad gjennom prisforhandlinger.  TO har inngått 
avtale med bandasjister om gjennomføring av direkte oppgjør for 
sykepleieartikler levert via bandasjistene. 
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Refusjoner til legemidler og sykepleieartikler er den desidert største 
utgiftsposten blant helserefusjonene, og utgjorde til sammen nær 9 mrd 
kr i 2004.  
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Figur 3.7 Refusjon til legemidler og sykepleieartikler 2002 til 2004. Mill 
kroner. 

3.4.8 Refusjon allmennlegehjelp 
Etter folketrygdloven § 5-4 ytes godtgjørelse for undersøkelse og 
behandling hos lege. Det er et vilkår for refusjon fra folketrygden at 
legen har fastlegeavtale med kommunen eller deltar i kommunalt 
organisert legevakt. For fastleger med fastlønnsordning mottar 
kommunene refusjonene. Utgiftene dekkes etter forskrift fastsatt av 
Helsedepartementet.  
 
Formålet med stønaden fra folketrygden er å gi hel eller delvis 
kompensasjon for utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade eller lyte, 
svangerskap og fødsel. Kommunene har ansvar for å gi befolkningen i 
kommunen tilbud om nødvendig allmennlegehjelp gjennom organisering 
av fastlegeordning og legevakt. Fastlegeordningen finansieres ved 
basistilskudd fra kommunen per innbygger på legenes liste, stykk-
prisrefusjoner fra trygden og egenandeler fra pasientene.  

Det er oppgjøret for stykkprisrefusjonene fra trygden som er lagt til TO.  
Utgiftene til denne refusjonsordningen har i perioden 2002 til 2004 
utviklet seg slik som vist i figuren nedenfor. I 2002 og 2003 omfatter 
utgiftene også trygdekontorenes utgifter til legeerklæringer.  
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Figur 3.8 Utgifter til allmennleger i perioden 2002 til 2004. Mill kroner 

 

3.4.9 Refusjon fysioterapi 
Utgiftene dekkes etter folketrygdloven § 5-8 og forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til fysioterapi. Forskriften angir bl a hvilke former for 
fysioterapi det kan gis stønad til, og de medisinske vilkår for stønad. Det 
er et vilkår for refusjon at fysioterapeuten har avtale om driftstilskudd 
med kommunen og at pasienten er henvist fra lege.  

Honorartariffen fastsettes gjennom årlige forhandlinger mellom staten 
ved Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og 
Norsk Fysioterapeutforbund.  

Omfanget av refusjoner til fysioterapi har fra 2002 til 2004 utviklet seg 
på følgende måte, jfr figur 3.9.  
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Figur 3.9 Refusjon fysioterapi 2002 til 2004. Mill kroner. 

3.4.10  Refusjon jordmorhjelp  
Utgifter til kontrollundersøkelse under svangerskap som utføres av 
jordmor dekkes etter folketrygdloven § 5-12 og forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til jordmorhjelp. Det er et vilkår for refusjon at 
jordmor har kommunal driftsavtale eller er ansatt i kommunen.  
Refusjon til jordmorhjelp var om lag 28 mill kroner i 2004.  
 

3.5 Oversikt over antall behandlere/tjenesteytere 
Pr juni 2005 hadde TO inngått avtale med følgende antall behandlere/ 
tjenesteytere: 

Tabell 3.3 Antall behandlere med avtale med TO pr juni 2005 

Behandlere Antall 
Leger 8 761
Fysioterapeuter 3 953
Psykologer 724
Helsestasjoner/jordmødre 696
Tannleger/kjeveortopeder 512
Bandasjister 81
Poliklinikker 2 122
Lab/røntgen 42
Ortopediske verksteder 26
Apotek 565
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Behandlere Antall 
Logopeder 500
Transportører 7 136
Andre behandlere 195
SUM 25 313
 

Vi ser at leger og transportører er de største gruppene av behandlere/-
virksomheter som det er inngått avtale med. Det er ikke TO som har 
avtalen med behandlere, den er det helseforetakene som har.  

3.6 TOs oppgaver – direkte oppgjør 
Det praktiske arbeidet med forvaltning av de direkte oppgjørene skjer i 
regi av de regionale oppgjørsenhetene. Oppgavene som følger med det å 
være ansvarlig for riktig behandling av refusjonskravene er forholdsvis 
like uavhengig av hvilken refusjonsordning det er snakk om. 
Hovedoppgavene ved de regionale oppgjørsenhetene er som følger: 

• Informasjonsarbeid i regionen.  
• Inngå og forvalte avtaler om direkte oppgjør (sentraliserte oppgjør 

for regionene og desentraliserte oppgjør for eget fylke) 
• Mottak, kontroll og utbetaling av refusjonskrav 
• Utvidet kontroll; avdekking og oppfølging av feil/bedrageriforsøk 
• Treffe vedtak i tilbakekrevingssaker 
• 1.linjetjeneste for henvendelser fra behandlere, tjenesteytere og 

leverandører.  
• Utviklingsarbeid i egen region/bidrag til sentralt utviklingsarbeid. 

Det er ikke foretatt noen systematiske målinger av hvordan tilgjengelige 
ressurser anvendes etter de hovedoppgavene som er listet opp ovenfor.  

Hovedoppgavene inkluderer i hovedsak følgende aktiviteter: 

Informasjonsarbeid i regionen: 
• Utarbeide og vedlikeholde servicemapper til behandlere i tilknyting 

til å inngå avtaler/refusjonsrett m.v. 
• Utarbeide standardbrev 
• Utarbeide diverse informasjonsbrosjyrer som gir aktuell 

informasjon om regelverk, praksis, takster m.v. for den enkelte 
behandler/tjenesteyter/leverandør.  

• Spørsmål og svar til enkelte behandlergrupper på trygdeveven. 
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• Informasjonsarbeid for å bidra til forebygging av feil/mangler ved 
oppgjørene, som eksempelvis delta på kurs/informasjonsmøter med 
behandlernes/leverandørenes foreninger.  

Inngå og forvalte avtaler om direkte oppgjør: 
• Sikre at avtale/refusjonsrett er til stede, samt innhente opplysninger 

om adresse, bankkonto m.v. 
• Inngå avtale om direkte oppgjør og sende behandler/leverandør 

kvittering for at avtale er i orden. 
• Sende brev med orientering om oppgjørskontor og opplysninger 

om hvem behandler/leverandør kan ta kontakt med.. 
• Nødvendige registreringer i Infotrygd, Access, LRK, Sapo mv når 

avtale/refusjonsrett er funnet i orden og kvalitetsikret. 
• Overholde generelle forvaltningskrav om for eksempel oppretting 

av mapper/permer for arkiv. 

Mottak, kontroll og utbetaling av refusjonskrav: 
• Krav fra apotek/bandasjister, ortopediske verksted 2, poliklinikker 

og private laboratorier og røntgeninstitutt blir mottatt elektronisk. 
Enkeltrekvisisjonene på apotek og bandasjister kommer pr. post i 
ettertid av mottatt elektronisk krav. 

• Krav fra leger, fysioterapeuter, psykologer, tannleger, jordmødre, 
logopeder og transportører av pasientreiser kommer pr. post og alle 
krav blir stemplet med mottatt-dato.  

• Minimumskontroll av oppgjørene før utbetaling på bakgrunn av 
kontrollstrategi.  Denne skjer på grunnlag av kompetanse og 
kjennskap til behandleren fra tidligere oppgjør. Førstegangskontroll 
ved ny behandler/leverandør som skal ha en preventiv virkning for 
senere oppgjør. 

• For de elektroniske oppgjørene skjer det en logisk maskinell 
kontroll i de respektive dataprogram som i noen grad erstatter 
minimumskontrollen. Feil/mangler som oppdages følges opp 
gjennom funnlister.  Oppgjør fra behandlere/leverandører som 
leverer manuelle enkeltregninger krever særlig ressurser.  

• Ved utbetaling sjekkes at det nyttes korrekt kontonummer for 
registrering i regnskapet, at det er korrekt adressat for utbetalingen, 
korrekt bankkontonummer og korrekt refusjonsbeløp. 

• Utbetalingsbrev sendes i forbindelse med hver utbetaling.  
Regnskapsbilag blir ordnet og arkivert. Underbilagene for hvert 
enkelt oppgjør blir arkivert.   

 

                                                 
2 Området ortopediske hjelpemidler inngår ikke i Helsetjenesteområdet. Tilhører ASD.  
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Utvidet kontroll: avdekking og oppfølging av feil/bedrageriforsøk: 
• Utvidet kontroll skjer i henhold til regionale kontrollplaner som er 

utarbeidet etter en risikovurdering og i henhold til kontrollstrategi 
som blir definert sentralt fra RTV og NOE. Mål og disponerings-
brevet med mål og prioriteringer legger grunnlaget for 
prioriteringene. 

• Hvem som skal prioriteres for utvidet kontroll innenfor de 
risikovurderte områdene, avgjøres igjen etter en risikovurdering, 
hva som er funnet tidligere og trenger oppfølging (i følge 
funnlister), om det er kommet inn tips om enkelte 
behandlere/leverandører som bør undersøkes nærmere m.v. 

• Utvidet kontroll for den enkelte behandlertype/leverandør skjer 
etter en viss standard.  Denne type kontroll krever forholdsvis mye 
ressurser og i visse tilfeller der kontrollen avdekker feil/-
mangler/svindel så kan ressursbruken bli betydelig.  Samhandling 
med trygdemisbruksteam skjer i saker der det er mistanke om 
bedrageri. 

• Blir resultatet av en utvidet kontroll en tilbakekreving blir det gjort 
vedtak om dette. I vedtaket opplyses det om klageadgang.   

1.linjetjeneste for henvendelser fra behandlere, tjenesteytere og 
leverandører: 

• TO og det enkelte ROE skal til en hver tid yte god service og 
samhandling overfor brukerne.  I tillegg skal også de regionale 
enheten betjene samhandlingsparter som trygdekontor, 
fylkestrygdekontor, helseforetakene, diverse organisasjoner og 
foreninger m.v.   

• Henvendelser fra behandlerer/tjenesteytere og vareleverandører om 
takster og regelforståelse skal besvares innen 2 dager i TO.  
Nettverk på tvers av regionene er etablert på alle felt, der 
problemstillinger kan tas opp for å sikre felles praksis i TO. 

Utviklingsarbeid i egen region/ bidrag til sentralt utviklingsarbeid: 
Utviklingsarbeid i TO skjer ofte i samarbeid mellom nivåene RTV-NOE-
ROE, og en søker å involvere saksbehandlere og ledere i de regionale 
enhetene i størst mulig grad. Dette sikrer eierskap til endringer på alle 
nivåer, og krever samtidig at de regionale enhetene benytter en del 
ressurser på utviklingsarbeid. 

3.7 Viktige forutsetninger for de direkte 
oppgjørsordningene  

Felles for alle refusjonskrav utbetalt av oppgjørsenheten er at ved-
kommende behandler, foretak eller virksomhet må være godkjent for å 
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motta refusjon. I tillegg må det for de fleste ordningene foreligge en 
rekvisisjon eller henvisning knyttet til ytelsen til hver enkelt pasient. 

3.7.1 Krav til mottakerne av direkte oppgjør 

Behandlere 
For behandlere som allmennleger, legespesialister, fysioterapeuter, 
psykologer, jordmødre, tannleger, kiropraktorer og logopeder må krav 
om formell utdanning/autorisasjon/lisens være innfridd.  

For allmennleger, legespesialister, fysioterapeuter og psykologer og 
jordmødre stilles det tilleggskrav i form av inngått avtale med 
helseforetak eller kommune i form av en fastlegeavtale eller driftsavtale.3  
For tannleger, kiropraktorer, logopeder er det ikke slike tilleggskrav. I 
disse tilfellene er det dessuten pasienten som vanligvis bærer store deler 
av kostnaden, og refusjonsdelen er beskjeden.  

Felles for alle oppgjørene til disse behandlerne er at det er 
enkeltbehandlere som er avtalepart med trygdeetaten, også om f eks en 
lege arbeider i et legesenter eller en fysioterapeut er tilsluttet et større 
fysikalsk institutt.     

For offentlige poliklinikker (inkl lab/røntgen), private laboratorier/-
røntgeninstitutt og helsestasjoner er godkjenningen knyttet til den 
organisatoriske enheten. Her er det altså virksomheten og ikke den 
enkelte behandler som mottar refusjonen.  

Leverandører  
Innen gruppen av leverandører er det virksomheten som må være 
godkjent som mottaker av refusjonene.  For hver leverandørgruppe er det 
imidlertid noen ulike krav som må være tilfredsstilt.  

• Apotekene må ha konsesjon fra legemiddelverket for å kunne kreve 
refusjon ut fra fastsatte maksimalpriser for apotekvarer. 

• Bandasjister og apotek må ha en oppgjørsavtale med RTV for å 
kunne kreve refusjon ut fra fastsatte maksimalpriser for bandasje-
materiell. Firmaattest fra Brønnøysundregisteret må fremlegges.  

• Ortopediske verksted må ha inngått en individuell framforhandlet 
avtale med RTV (med konkurranse på pris) 

• Transportbedriftene må ha løyve til å drive persontransport, og det 
må foreligge en avtale mellom det regionale helseforetaket og 
transportøren.  

                                                 
3 Det stilles også krav om omfang for enkelte av gruppene. F eks er det krav om at 
avtalen for fysioterapeuter skal være minst 20%. Samme kravet gjelder for spesialister 
og psykologer 
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Skillet mellom behandler og foretak/virksomhet har stor betydning 
for oppgjørsenhetens virksomhet 
Hvorvidt TO har enkeltbehandler eller foretak/virksomhet som avtalepart 
gir seg klart praktiske utslag for oppgjørsenhetens virksomhet.   

• For oppgjørsformer der den enkelte behandler er avtalepart, 
genereres det ofte store transaksjonsmengder. Mengden er særlig 
stor for allmennleger og fysioterapeuter. Enkeltkravene som 
fremsettes er imidlertid ofte relativt små. Store transaksjons-
mengder og mange utøvere gjør at dette er de mest arbeidskrevende 
oppgjørsområdene innenfor TO. 

• Innenfor de oppgjørsområdene der foretak/virksomhet er avtale-
part, er refusjonskravene som fremsettes i gjennomsnitt langt 
større. Apotek og offentlige poliklinikker er de to oppgjørs-
områdene som totalt sett utgjør de største beløpene. Her er det 
derfor svært mange enkelttransaksjoner som ligger til grunn for 
hvert enkelt krav som apotek/ poliklinikk sender til oppgjørs-
rutinene i TO. Det er derfor her viktig at en har en god samhandling 
med utøverne for å komme fram til gode kontrollrutiner og naturlig 
at virksomhetene selv har en god kontrollsikring av data som 
leveres til TO. 

3.7.2 Godkjent henvisning  
Henvisninger, rekvisisjoner og resepter er ved siden av godkjennings-
kravene nødvendige tilleggskrav for å få utbetalt refusjonskravet. 

Refusjon for behandling ved offentlige poliklinikker, private laboratorier-
/røntgeninstitutter og legespesialister krever at det foreligger en 
henvisning. Dette kan være fra fastlege, allmennlege,  spesialist-
helsetjeneste, sosialtjenesten (psykiatri) etc.  Det samme gjelder ved 
behandling hos logopeder, psykologer og fysioterapeuter og 
kiropraktorer.  

Det er krav om resept fra leger for apotekvarer og bandasjemateriell og 
rekvisisjon fra behandler/behandlingsinstitusjon for transportoppdrag. 
Direkte oppgjør med apotek for medisiner som faller inn under ordningen 
med individuell refusjon, krever i tillegg vedtak fra legemiddelkontoret i 
fylket.   
Behandling hos tannleger, fastleger, jordmødre og helsestasjoner har i 
utgangspunktet ikke slike krav, men refusjon for enkelte typer tannbe-
handling (som f eks regulering) gjøres etter vedtak fra trygdekontoret.      
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3.8 Oppgaveløsning 

3.8.1 Framtidige planer 
Helserefusjonsordningene som gjøres opp gjennom TO er bare delvis 
automatisert, bl fordi den nye organisasjonen kun har eksistert i ett år. 
Trygdeetaten er imidlertid i ferd med å etablere en ny standard løsning 
som støtter elektronisk innsending, mottak og saksbehandling. Systemet 
er utviklet gjennom prosjektet ”Elektronisk løsning behandleroppgjør” 
kalt SAPO.  I løpet av høsten 2005 vil standardløsningen være på plass 
og tilpasset legeoppgjør og poliklinikkoppgjør innpasses i begynnelsen 
av 2006. I løpet av 1. halvår 2006 er det også planlagt å ha tilpasset 
løsningen for fysioterapeutoppgjør og eventuelt også psykologoppgjør.  

Inntil videre må man støtte seg til nåværende oppgaveløsning. I og med 
at de store grunnlagsinvesteringene i infrastruktur vil være foretatt i løpet 
av 2005, vil det å kople nye tjenesteytere på løsningen være mindre 
kostnadskrevende. Planer om å knytte psykologer og fysioterapeuter til 
denne ordningen fordrer imidlertid at disse behandlerne etablerer 
infrastruktur for elektronisk innsending. 

Innføringene av SAPO vil både bety effektivisering for oppgjørsenheten 
vedrørende innhenting av data og mulighet til betydelig kvalitetsheving i 
kontrollvirksomheten. Dette ved at ressursbruk nå vris over mot mer 
målrettet kontrollarbeid basert på risikovurderinger og kontrollstrategier 
på området.4 Fra Rikstrygdeverket side blir det kommentert at man hele 
tiden har hatt løsninger som har sikret god kontroll og styring med 
helserefusjonene. Innføring av de nye helintegrerte IT-løsningene er 
resultatet av et langt og kontinuerlig utviklingsarbeid.  

3.8.2 Nåværende oppgaveløsning  

Oppgjør med allmennleger og legespesialister  
Oppgjør med allmennleger og legespesialister krever relativt mye 
ressurser, særlig fordi antallet refusjonskrav er stort. Det er inngått avtale 
med i alt 8.761 leger.  Hittil i år er det fremmet anslagsvis 115.000 
refusjonskrav fra allmennleger og spesialister.  Legene sender i gjennom-
snitt inn samlede refusjonskrav 1,5 ganger pr måned.  Det normale er at 
legene leverer inn disketter som er produsert med bakgrunn i ulike 
journalsystemer. En del leger leverer fortsatt inn et papirbasert 
refusjonskrav.  

Refusjonskravene levert inn via diskett blir kontrollert gjennom trygde-
etatens datasystem for legeregnskapskontroll (LRK). Systemet muliggjør 
gjennomføring av en rekke kontroller i samsvar med de til en hver tid 

                                                 
4 Gjelder også i forhold til dagens LRK brukt for legeoppgjør som er langt tyngre å 
bruke. 
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gjeldende kontrollstrategier i TO. De papirbaserte refusjonskravene blir 
kontrollert manuelt i samsvar med vanlige kontrollpunkter og etatens 
kontrollstrategier. Krav som ikke blir godkjent til utbetaling, blir 
behandlet og tatt opp til ny vurdering etter dialog med behandler.  

Godkjente krav blir manuelt registrert i Behandlerrutinen i Infotrygd til 
betaling. Refusjonskrav fra jordmødre og helsestasjoner behandles også 
gjennom LRK. 

Når den nye helintegrerte løsningen tas i bruk fullt ut for leger i oktober 
2005, vil krav fra behandlerne kunne sendes over nett, kontrolleres 
maskinelt og utbetales direkte uten ny inntasting av godkjent 
refusjonsbeløp.  Dette forutsetter at behandlerne investerer i nødvendig 
infrastruktur, og at kollektivavtalen med legene tilpasses, slik at 
elektronisk innsending likestilles med diskettinnsending. Krav som 
sendes inn via diskett vil også bli behandlet i den nye løsningen.  

Oppgjør med offentlige poliklinikker og private laboratorier/ 
røntgeninstitutt 
TO har pr i dag avtale med 2.166 offentlige poliklinikker og private 
laboratorier/røntgeninstitutter. Oppgjør med de private laboratoriene og 
røntgeninstituttene er sentralisert til den regionale oppgjørsenheten i 
Oslo. Oppgjør med offentlige poliklinikker og offentlige laboratorier og 
røntgenvirksomheter forvaltes av alle regionale oppgjøsenheter.    

Alle krav som kommer til TO blir levert i digital form.  Kravene blir 
produsert lokalt gjennom kontrollprogrammene: 

• POLK – som benyttes av offentlige poliklinikker, inklusive 
offentlige laboratorier og røntgenvirksomheter, og  

• LABRØNK – som benyttes av private laboratorier og 
røntgeninstitutter 

Både POLK og LABRØNK kommuniserer med behandlernes egne 
systemer. Gjennom POLK og LABRØNK produseres filer som 
oversendes til Rikstrygdeverket. Merknader eller feil som avdekkes 
lokalt fører ofte til at krav må rettes opp før de oversendes Rikstrygde-
verket. Etter mottak i Rikstrygdeverket blir kravene rutet videre til de 
aktuelle oppgjørsenhetene. Her kjøres filene gjennom de samme 
kontrollene en gang til. I tillegg har oppgjørsenhetene mulighet til selv å 
legge inn egne kontrollpunkter i behandlingen av oppgjørene i tråd med 
gjeldende kontrollstrategier.  

Oppgjør med apotek, bandasjister og ortopediske verksteder 
Krav fra apotek og noen bandasjister fremmes til TO gjennom samme 
datasystem; FARMAPRO. Systemet generer elektronisk alle enkeltkrav 
og grunnlagsmateriale for kontroll. Systemet har en innebygd kontroll-
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modul som benyttes på apotekene for å finne ut om legemidlet er 
godkjent for refusjon.  Alle godkjente enkeltrefusjoner blir oversendt til 
TO via RTVs elektroniske mottak (APOK). I TO blir kravene behandlet i 
et eget kontrollprogram (APOK), men gjennom dette programmet blir det 
ikke avvist noen krav. Utbetalingen foregår gjennom Infotrygd innen èn 
uke etter mottak.  

Krav fra ortopediske verksteder fremmes gjennom ORTOK. Verkstedene 
sender faktura basert på inngåtte standardpriser som omfatter om lag 100 
ulike varer. Ved årets slutt blir alle fakturaene samlet og benyttet som 
grunnlag for neste års forhandlinger med de ortopediske verkstedene.  

Oppgjør med fysioterapeuter, tannleger, psykologer og 
transportører 
Oppgjør av refusjonskrav med fysioterapeuter, tannleger, psykologer og 
transportører har i i dag ingen automatiserte kontroller, og har i liten grad 
IKT-støtte i behandlingen av oppgjørene. Kontrollene må i stor grad 
baseres på manuelle, logiske kontroller. Det er utviklet et eget kontroll-
program for oppgjør med fysioterapeuter som nettopp er tatt i bruk.  

3.8.3 Kompetanse 
Kompetansekravene til medarbeiderne i TO er noe forskjellig avhengig 
av om man tilhører den sentrale oppgjørsenheten, eller om man er tilsatt i 
de regionale oppgjørsenhetene.  På etableringstidspunktet ble det uttalt at 
saksbehandlerne i den sentrale enheten burde dekke følgende 
kompetanseområder. 

• Bredde- og dybdekompetanse på alle oppgjørstyper 
• Håndtering av klagesaker 
• Juridisk kompetanse – regelverksforvaltning 
• Kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling 
• Kontrollstrategier, metodikk, rutiner, arbeidsverktøy på 

oppgjørsområdet 
• Virksomhetsforståelse – trygdeetaten/Rikstrygdeverket 
• Trygdeetatens styringsmodell 
• IT-kompetanse generelt, kontrollverktøy på området spesielt 
• Planlegging og gjennomføring av virksomhetsendringer 

Når det gjaldt saksbehandlerne på regionnivå ble følgende 
kompetansekrav listet opp.  

Faglig kompetanse: 

• Juridisk og/eller økonomisk utdannelse 
• Trygdefaglig kompetanse 
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• Kjennskap til/forståelse for effektiv bruk av informasjonssystemer 
• God kjennskap til offentlig sektor og trygdeetaten 

Erfaring: 

• Arbeid med direkte oppgjør/stønadsarbeid eller tilsvarende 
• Kontrollstrategier og –metodikk. 

Gjennom samtaler med en del nøkkelpersonell har vi i tillegg fått et klart 
inntrykk av at TO i fremtiden vil være avhengig av å videreutvikle blant 
annet følgende kompetansetyper i de regionale oppgjørsenhetene og i 
nasjonal oppgjørsenhet: 

• Bransjekunnskap (behandlere, tjenesteytere og leverandører) på 
makro- og mikronivå 

• Forvaltningsrevisjon, kontrollmetodikk og kvalitetstyring 
• Statistikk og analysekompetanse 
• Informasjons- og veiledningskompetanse 
• Utviklingskompetanse 
• Kompetanse om strategisk bruk av IT 
• Økonomikompetanse (i hovedsak stønadsbudsjett). 
• Kompetanse om etatens samarbeidspartnere og samarbeidsformer 

med disse (skatteetaten, Aetat, legeforeningen, helseforetak, etc.) 
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4 Refusjoner via fylkestrygdekontorene og 
trygdekontorene 
Som det fremgår av tabell 2.1 er arbeidet med følgende refusjons-
ordninger lagt til denne linjen: 

(1) Frikort/egenandel 
(2) Reiseutgifter  
(3) Fastlege 
(4) Tannbehandling 
(5) Individuelle søknader på legemidler 
(6) Helsetrygdekort/utland/EØS 
(7) Andre refusjonsordninger; herunder bl a 

• Kiropraktorbehandling 
• Fysioterapibehandling 
• Behandling hos psykolog 
• Behandling hos ortoptist 
• Engangsstønad ved fødsel 
• Bidrag etter Folketrygdloven § 5-22 

4.1 Organisering 
Behandling av refusjonsordningene som gjøres opp via trygdekontorene 
involverer alle landets 461 trygdekontorer og 19 fylkestrygdekontorer. 
Hovedtyngden av refusjonskravene fra pasienter og brukere blir fremmet 
overfor trygdekontorene. Behandlingen av individuelle søknader om 
refusjon for legemidler er lagt til regionale legemiddelkontorer (ett i 
hvert fylke) eller regionale ressurskontorer. Tannhelseområdet er delvis 
regionalisert. Administrering av fastlegeordningen er enten lagt til et 
trygdekontor i fylket, til kundesenteret eller til fylkestrygdekontoret.  

4.2 Om kartlegging av ressursbruk 
Et av hovedformålene med denne undersøkelsen har vært å gi et så riktig 
bilde som mulig av hvor store ressurser forvaltning av refusjonsordn-
ingene gjennom trygdekontorene og fylkestrygdekontorene legger beslag 
på. Som et ledd i dette kartleggingsarbeidet er det gjennomført en egen 
ressurskartlegging blant trygdekontorene og fylkestrygdekontorene. 
Utvalget er slik som angitt i neste tabell.  
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Tabell 4.1 Antall trygdekontorer trukket ut i ressurskartleggingen 

Gruppe Størrelse Antall kontorer i 
gruppen 

Utvalget 

Små kontorer Inntil 15 årsverk 365 59 
Mellomstore 
kontorer 

15 – 25 årsverk 45 45 

Store kontorer Mer enn 25 
årsverk 

51 51 

Fastlegekontorer  19 19 
Legemiddelkontorer  20 20 
Fylkestrygdekontorer  19 19 
Folketrygdkontoret 
for utenlandssaker 

 1 1 

 

Av tabellen ser vi at undersøkelsen har vært en totalundersøkelse for alle 
kontorgruppene, med unntak for små kontorer. Innen kategoriene små 
kontorer er hvert 7. kontor med i undersøkelsen. Dette utgjør 13,8 % av 
antall kontorer og 13,6 % av antall årsverk. Med et utvalg som er trukket 
tilfeldig etter geografi – hvert 7. trygdekontor etter kommunenummerer-
ingen – gir dette etter vår vurdering et godt nok grunnlag til å angi hvor 
stor andel av årsverkene som brukes til forvaltningen av helsetjeneste-
området totalt for alle de små kontorene.  Innenfor gruppen av små 
kontorer er det relativt mange trygdekontorer med en samlet bemanning 
på under 5 årsverk. Vi minner om dette før resultatene fra ressurskart-
leggingen blir kommentert.   

Opplegget for ressurskartleggingen ble utviklet i samarbeid med Riks-
trygdeverket. AGENDA har utarbeidet forslag til skjema for under-
søkelsen, mens Rikstrygdeverket har stått for uttrekk av trygdekontorer 
til undersøkelsen, utsending av spørreskjema og mottak av utfylte 
skjemaer. Skjemaene ble sendt ut via fylkestrygdekontorene.  

I figuren nedenfor gis det en samlet oversikt over hvor stor andel av 
kontorene innenfor de ulike gruppene som har avgitt svar og hvor stor 
andel det utgjør av årsverkene i de aktuelle gruppene.  
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Andel kontorer som har besvart undersøkelsen og hvor stor andel dette utgjør av antall årsverk
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Figur 4.1 Svarprosent pr gruppe med angivelse av hvor stor andel dette 
representerer av samlet årsverkinnsats i gruppen 

Under omtalen av de ulike ordningene gjengir vi hvor mange årsverk 
som medgår til vedkommende ordning. I kap 4.9 blir resultatene av 
årsverkkartleggingen stilt sammen. Her gjør vi også nærmere rede 
hvordan andeler og årsverk for hele populasjonen er regnet ut.  

4.3 Frikort/egenandel 

4.3.1 Kort beskrivelse av ordningen 
Ordningen med et årlig utgiftstak for egenandeler gjelder utgifter til 
legehjelp, psykologhjelp, viktige legemidler og sykepleieartikler og reiser 
i forbindelse med behandling. Når utgiftstaket er nådd, får medlemmet/-
brukeren et frikort som innebærer at folketrygden gir full dekning av 
disse utgiftene resten av kalenderåret. Betalte egenandeler for barn under 
16 år inngår sammen med egenandeler for en forelder i grunnlaget for 
firkort. Når taket nås, mottar barna og en av foreldrene hvert sitt frikort.  

I 2003 ble det utstedt 949 000 og i 2004 992 000 frikort mot 881 000 kort 
i 2002. Det har vært en sterk økning i utsteding av frikort de senere år. I 
1992 ble det utstedt ca 290 000 kort.  

Ordningen med et eget utgiftstak, egenandelstak 2, for visse tjenester 
som ikke inngår i egenandelstak 1, ble innført fra 1. januar 2003. I 2004 
ble det utstedt 6184 frikort under denne ordningen. Hensikten med Tak-2 
ordningen var å skjerme storbrukere/kronikere i særlig grad og 
takordningen omfatter egenandel for følgende tjenester:  

 



Gjennomgang av trygdeetatens oppgaver knyttet til helserefusjoner 39 

R5162.odh 

• Fysioterapi 
• Refusjonsberettiget tannbehandling med visse unntak 
• Opphold ved opptreningsinstitusjoner 
• Behandlingsreiser til utlandet. 

Samlede refusjoner for egenbetaling – egenandelstak 1 og 2 - har utviklet 
seg på følgende måte fra 2002 til 2004.  
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Figur 4.2 Refusjon av egenbetaling i perioden 2002 til 2004. Mill kroner 

 

Oppgaver og organisering 
Oppgavene med refusjon av for mye betalt egenandel og utstedelse av 
frikort blir utført av trygdekontorene. Trygdekontorenes oppgaver er: 

• Informasjon til publikum om ordningen 
• Mottak av kvitteringer og kvitteringskort 
• Kontroll av dokumentasjonen (kvitteringer og kvitteringskort) 
• Summering 
• Utstedelse av frikort  
• Registrering av medlemmenes bankkontonummer – til bruk ved 

utbetaling av refusjon direkte på konto 
• Refusjon av for mye betalt egenandel. 
• Utbetaling av egenandeler for medlemmer som har frikort. Disse 

blir i all hovedsak ivaretatt av behandlere/apotek mv via 
oppgjørsordningen og utbetalt i TO. 

• Registrering i Infotrygd. 
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Dokumentasjon om for mye betalt egenandel blir i de aller fleste til-
fellene levert til trygdekontoret direkte over skranken fra medlemmene/ 
brukerne. Et fåtall brukere sender inn dokumentasjonen via posten.  

4.3.2 Årsverk 
Ressursundersøkelsen viser at trygdeetaten, eksklusiv Rikstrygdeverket 
bruker om lag 183 årsverk til de oppgavene som hører med til forvaltning 
av ordningen med frikort/refusjon av egenandel. Fylkestrygdekontorene 
oppgir at de til sammen kun bruker 1,3 årsverk til denne ordningen.  

4.4 Reiseutgifter/syketransport 

4.4.1 Kort beskrivelse av refusjonsordningen 
Hovedtrekkene ved ordningen er omtalt tidligere i kapittel 3.3.2.  

Trygdekontorene har altså ansvar for å behandle, kontrollere og utbetale 
enkeltkrav fra pasienter om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med 
sykehusopphold og annen behandling slik som utgifter til bruk av egen 
bil, utlegg ved bruk av tog, buss, båt og lignende, oppholdsutgifter.  

4.4.2 Organisering og oppgaver  
Trygdekontorene behandler krav om dekning av reiseutgifter. Det er en 
egen rutine i Infotrygd som benyttes i behandlingen. Saksbehandlerene 
som får saken på trygdekontoret, behandler hele saken og registrerer den 
i Infotrygd. Informasjon til brukerne om utfallet av saken skjer gjennom 
standardbrev. Brevene henviser til riktig lovhjemmel og opplyser om 
Helsetilsynet som klageinstans, og følger ellers malen for standardbrev.  

Trygdekontorene behandlet i 2004 til sammen 640.000 enkeltsaker 
vedrørende refusjon for reiseutgifter i forbindelse med undersøkelser/-
opphold på sykehus eller annen behandling. En enkeltsak kan romme 
flere utbetalinger, hvilket betyr at antall utbetalinger ligger en del høyere 
enn antall enkeltsaker. 

Fylkestrygdekontoret har fagansvar på syketransportområdet, og gir 
faglige råd og veiledning til trygdekontorene når det gjelder enkeltsaker 
på lokalt trygdekontor.  I saker som kan være vanskelig å ta stilling til 
rådfører fylkestrygdekontoret seg med Rikstrygdeverket.  Fylkestrygde-
kontoret mottar en del henvendelser direkte fra brukere som ikke er 
fornøyd med det svaret eller avgjørelsen de har fått på trygdekontoret. 
Fylkestrygdekontoret er imidlertid ikke klageinstans for avgjørelser fattet 
på trygdekontornivå. Klager på trygdekontorets vedtak sendes til 
Helsetilsynet i fylket etter at trygdekontoret har forberedt klagesaken. 
Helsetilsynets vedtak er endelig. Hvis Helsetilsynet omgjør klagen, skal 
trygdekontoret følge opp Helsetilsynets vedtak. Fylkestrygdekontoret og 
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Trygderetten behandler ikke klagesaker fra enkeltpersoner som gjelder 
syketransport.  

4.4.3 Årsverk 
Pr i dag legger trygdekontorene og fylkestrygdkontorene ned om lag 186 
årsverk i forbindelse med refusjon av enkeltkrav om refusjon av 
reiseutgifter. Kun 3,6 av disse årsverkene utføres av fylkestrygde-
kontorene. De minste trygdekontorene bruker en langt høyere andel av 
sine ressurser til denne refusjonsordningen enn de mellomstore og store 
kontorene.  

4.5 Fastlegeordningen 

4.5.1 Beskrivelse 
Etter folketrygdloven § 5-4 ytes godtgjørelse for undersøkelse og be-
handling hos lege. Det er et vilkår for refusjon fra folketrygden at legen 
har fastlegeavtale med kommunen eller deltar i kommunalt organisert 
legevakt. For fastleger med fastlønnsordning mottar kommunene refu-
sjonene. Utgiftene dekkes av forskrift fastsatt av Helsedepartementet.  
Formålet med stønaden fra folketrygden er å gi hel eller delvis kompen-
sasjon for utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade eller lyte, 
svangerskap og fødsel.  

Kommunene har ansvar for å gi befolkningen i kommunen tilbud om 
nødvendig allmennlegehjelp gjennom organisering av fastlegeordning og 
legevakt. Fastlegeordningen finansieres ved basistilskudd fra kommunen 
per innbygger på legenes liste, stykkprisrefusjoner fra trygden og egen-
andeler fra pasientene. Tilsvarende finansieres legevakttjenesten normalt 
ved beredskapsgodgjøring fra kommunen, trygderefusjoner og 
egenandeler.  

Trygdeetaten har ansvar for forvaltning av listesystemet som er kjernen i 
fastlegeordningen. Det er disse oppgavene som beskrives i det 
etterfølgende.  

4.5.2 Oppgaver og organisering 
Det var tidligere ett fastlegekontor i hvert fylke. Fylkene kan nå selv 
velge hvordan fastlegeordningen skal organiseres. I den senere tid har 
mange fylker knyttet fastlegeordningen til kundesenteret. Kundesentrene 
er i noen tilfeller lagt til ett stort trygdekontor og i andre tilfeller til 
fylkestrygdekontoret.   

Fastlegeordningen gjennomgår store endringer høsten 2005 ved at 
innbyggerne gjennom den nye webbaserte løsningen MinFastlege selv 
kan finne sin egen fastlege, bytte fastlege og melde seg inn eller ut av 
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ordningen.  Omleggingen vil redusere belastningen på fastlege-
kontorene/kundesentrene i tiden som kommer.  

Administrering av listesystemet gir grunnlag for utbetaling av basis-
tilskuddet til fastlegene. Tilskuddet utbetales månedlig fra den 
kommunen som fastlegen har avtale med.  Ved årets slutt foretas det 
gjesteinnbyggeroppgjør for innbyggere som har fastlege i en annen 
kommune enn i den kommunen de er registrert ha å fast bopel.  

Trygdekontorets oppgaver i forbindelse med fastlegeordningen har inntil 
høsten 2005 vært følgende:  

• Samhandling med kommunene om fastlegeavtaler. 
• Informere publikum om regelverket. Dette forutsetter at 

trygdekontoret har kjennskap til ordningen og til regelverket 
Informere publikum om hvilken fastlege de har 

• Ha oversikt over ledige fastleger i kommunen 
• Hjelpe noen med å bytte fastlege 

Etter innføring av den nye web-baserte løsningen skal trygdekontoret 
henvise publikum til den nye applikasjonen. Hvis medlemmet ikke har 
tilgang til internett anmodes de om å ringe fastlegekontoret med tanke på 
å få bistand derfra. Dersom medlemmet ikke selv er i stand til å benytte 
seg av disse mulighetene, skal trygdekontoret yte nødvendig bistand i 
forbindelse med bytte av fastlege.  

Fastlegekontoret/kundesenteret yter tjenester både overfor publikum og 
overfor kommunene. Overfor publikum skal fastlegekontoret/kunde-
senteret: 

• Informere om fastlegeordningen 
• Informere om hvordan innbyggerne skal bruke MinFastlege 
• Oppdatere MinFastlege og fastlegeapplikasjonen 

Overfor kommunene skal fastlegekontoret/kundesenteret:  

• Informere om fastlegeordningen 
• Beregne basistilskudd til fastlegene og innberette dette til 

kommunene hver måned 
• Foreta avregning av gjesteinnbyggeroppgjøret 
• Oversende styringsdata til kommunene 

Fylkestrygdekontoret har ansvar for at:  

• Saksbehandlingen i hele fylket er koordinert 
• Det er god kvalitet i behandlingen 
• IT-rutinene brukes korrekt 
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• Det er god service til kommunene, fastlegene og publikum.  
Rikstrygdeverket er systemeier for innbyggerløsningen MinFastlege og 
saksbehandlerutinen. Dette innbærer ansvar for både drift og vedlikehold 
av rutinene, herunder mottak av feilmeldinger og forslag til endringer. 
Rikstrygdeverket er også ansvarlig for at det går brev til innbyggerne ved 
bytte av fastlege, og for å informere innbyggerne dersom de ufrivillig må 
bytte fastlege pga at legen reduserer antall innbyggere på sin liste eller 
legger ned sin praksis. Rikstrygdeverket oversender lister til fastlegene 
én gang pr måned, og gir styringsdata til Helse- og omsorgs-
departementet.  
 

4.5.3 Årsverk 
Pr i dag bruker fylkestrygdekontorene og trygdekontorene om lag 48 
årsverk til administrering av fastlegeordningen. Hovedtyngden av 
innsatsen – 24,3 årsverk - utføres ved fastlegekontorene.  

4.6 Tannbehandling 
Den overordnede beskrivelse av refusjonsordningen fremgår av kap 
3.3.5. Her gir vi en omtale av trygdekontorenes oppgaver i forbindelse 
med behandling søknader om refusjon for tannbehandling. Trygdekontor-
ene mottok i 2003 og 2004 i overkant av 170.000 søknader om refusjon 
av utgifter til tannbehandling. Refusjon for tannlegebehandling utgjorde 
574 mill kroner i 2004. Det forventes en økning i antall refusjoner pga 
økte bevilgninger for utgifter til tannlege.  

Trygdekontorenes oppgaver  
Arbeidet med behandling av søknader om refusjon for tannbehandling 
krever spesiell fagkompetanse.  Om lag halvparten av fylkene har derfor 
enten regionalisert arbeidet med refusjonsbehandlingen eller opprettet 
egne ressurskontor til støtte for behandling av sakene. I hvert fylke er det 
dessuten inngått avtale med rådgivende tannlege som bistår i behandl-
ingen av vanskelige saker. Utbetaling av innvilgede refusjonskrav skjer 
via bosteds- trygdekontor (BTK).  

Behandling av søknader om refusjon for tannbehandling skjer i henhold 
til to hovedregler: 

• Folketrygdloven § 5-6. Denne bestemmelsen hjemler pliktmessige 
ytelser (se kap 3.3.5)  

• Folketrygdloven §5-22 (Bidragsordningen). Bidrag er en mulighet 
og ingen pliktmessig ytelse. Dette innebærer at det stilles klare 
forbehold om hva som dekkes, og hvilke tilstander som berettiger 
til denne typen ytelse fra trygden.  Etter denne bestemmelsen gis 
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det bidrag for behandling av medfødte lideleser og for ervervete 
lidelser.   

Pliktmessige ytelser 
De pliktmessige ytelsene kan deles inn i ubetingede og betingede ytelser. 
Ubetinget pliktmessige ytelser innebærer at regning kan sendes direkte til 
trygdekontoret for utbetaling når behandling er gjennomført. Trygde-
kontoret kan imidlertid avslå utbetaling dersom refusjonskravet er 
mangelfullt utfylt. Hvilke formål som er ubetinget pliktmessige frem-
kommer av forskriftens kap. I, pkt. 1-7. Betinget pliktmessige ytelser 
innebærer at trygdekontoret må ha innvilget søknad om dekning til 
behandling. Hvilke formål som er betingede fremkommer av forskriftens 
kap. I, pkt. 8-12.  

Ved behandling av søknader som faller inn under de pliktmessige 
ytelsene, innhentes det ofte uttalelser fra rådgivende tannlege.   

Bidragsordningen  
Behandling av saker som faller inn under bidragsordningen (§5-22) blir 
omtalt som krevende. I disse sakene trekkes rådgivende tannlege ofte inn 
og det er i tillegg en del kommunikasjon med behandlende tannlege. 
Søknaden går ofte frem og tilbake mellom saksbehandler og rådgivende 
tannlege flere ganger før vedtak fattes. Vedtakene er som regel 
omfattende. Det rapporteres om at krav om bidrag til dekning av 
behandlingsutgiftene i mange tilfeller oversendes trygdekontoret i flere 
omganger i lang tid etter at vedtak er fattet. Dette har sammenheng med 
at tannbehandlingen tar lang tid. Når krav om refusjon kommer inn, må 
saken hentes fram igjen for å sammenholde mot den søknaden som er 
innvilget. 

Ved trygdekontorene som ikke har status som ressurskontor for tannlege-
saker, begrenser kontorets innsats seg til å: 

• Informere medlemmene om regelverket 
• Mottak av søknader om refusjon/bidrag 
• Behandle søknader om refusjon for kjeveortopedi 
• Alle øvrige saker oversendes til ressurskontor for behandling av 

søknaden 
• Refundere stønad til medlemmene, når vedtak er fattet. Dette 

gjelder både refusjoner og bidrag.  

Årsverk 
Kartleggingen viser at trygdekontorene og fylkestrygdekontorene 
benytter om lag 110 årsverk til behandling av individuelle søknader om 
refusjon av utgifter til tannbehandling.  
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4.7 Legemidler  
Hovedtrekkene ved refusjonsordningen er presentert i kap 3.  

4.7.1 Oppgaver og organisering  
All behandling av søknader om stønader på legemiddelområdet, enten det 
gjelder individuell refusjon etter blåreseptforskriften eller bidragsordn-
ingen, er lagt til legemiddelkontoret. Det er ett legemiddelkontor i hvert 
fylke. I tillegg er det innenfor hver helseregion opprettet et eget fag-
kontor som skal gi støtte til legemiddelkontorene. Fagkontoret har 
saksbehandlere med ekspertise på legemidler (farmasøyt elle lege).Såkalt 
kompliserte saker skal forelegges for fagkontoret før legemiddelkontoret 
fatter vedtak i saken. Om lag 10% av alle legemiddelsøknadene er innom 
fagkontoret.  Klager behandles av ett utpekt fylkestrygdekontor innenfor 
hver region.  

Det er opprettet et team i hver regionale oppgjørsenhet som driver med 
kontroll av legenes forskrivning av blåresepter. Disse teamene har 
farmasøytisk kompetanse i tillegg til rådgivende lege. Det er lege både i 
Blåreseptprosjektet i hver region under TO og i fagkontorene for 
legemiddelsaker i hver region. 

Trygdekontoret (legemiddelkontoret) mottar søknader, vurderer om 
trygdekontoret kan behandle søknaden direkte eller om saken må 
oversendes fagkontoret for uttalelse. Dersom søknaden må oversendes til 
vurdering ved fagkontoret, foretas en kvalitetsvurdering om nødvendig 
dokumentasjon foreligger, eksempelvis tidligere begrunnelse, krav til 
spesialist etc. Foreligger all dokumentasjon skrives oversendelsesbrev og 
sjekkliste fylles ut, og søknaden videresendes til fagkontoret.  

I søknader som mangler nødvendig dokumentasjon blir leger eller 
sykehus tilskrevet eller ringt opp med forespørsel om utfyllende 
opplysninger.  

Ved de trygdekontorene som ikke er legemiddelkontor, er arbeids-
oppgavene i forbindelse med behandling av søknader om refusjon for 
legemidler i hovedsak begrenset til informasjon om ordningen og til 
mottak av søknader.  Etaten oppfordrer medlemmer og leger til å sende 
søknadene direkte til legemiddelkontoret i fylket. Det enkelte 
bostedstrygdekontor har ingen annen funksjon enn å motta og 
videresende søknadene.  

Som nevnt tidligere er det ett fylkestrygdekontor pr region som behandler 
klager på vedtak i legemiddelkontorene.  

Direktoratsoppgavene på dette feltet har i den senere tid i stor grad 
handlet om gjennomføring av utviklingsoppgaver og oppfølging av 
området.  
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4.7.2 Årsverk 
Det brukes i dag om lag 108 årsverk forbundet med trygdekontorenes og 
fylkestrygdekontorenes behandling av individuelle søknader om refusjon 
for legemidler. Hovedtyngden av ressursinnsatsen – 52 årsverk – foregår 
ved legemiddelkontorene.  
 

4.8 Europeisk helsetrygdkort/Utland/EØS 

4.8.1 Beskrivelse 
Innenfor området som er gitt betegnelsen Europeisk helsetrygdkort 
/Utland/EØS ligger arbeidet med behandling av refusjonssaker som 
oppstår i forbindelse med at nordmenn mottar helsetjenester i utlandet og 
at utlendinger mottar helsetjenester i Norge. Forvaltning av området 
reiser en rekke problemstillinger bl a fordi en dels skal forholde seg til 
internasjonalt og dels et nasjonalt regelverk. Krav om helserefusjoner ved 
midlertidig opphold i utlandet reguleres gjennom internasjonalt 
regelverk/EØS-avtalen, mens refusjonskrav som vedrørende opphold på 
mer enn 12 måneder reguleres gjennom norsk lovgivning (Folketrygd-
loven).  

Midlertidig opphold 
Alle borgere som faller inn under EØS/EU-regelverket er sikret samme 
helsetjenestetilbud i det landet de besøker i Europa. Man skal altså motta 
helsetjenester på lik linje og etter de samme økonomiske betingelsene 
som gjelder i det landet man har et midlertidig opphold i. De fleste som 
oppholder seg i utlandet enten det gjelder i nordmenn i utlandet eller 
utlendinger i Norge oppholder seg midlertidig i utlandet. Nordmenn som 
oppholder seg i utlandet mer enn 12 måneder er underlagt et annet 
regelverk.  

For å kunne nyte godt av de helsetjenestene man har krav på ved 
midlertidig opphold i andre land skal medlemmene forevise Europeisk 
helsetrygdkort. Dette er en følge av det internasjonale regelverket på 
området/EØS-avtalen. Det oppgis at regelverket er komplisert, at det ofte 
krever mye tolking og at det foregår mye internasjonalt samarbeid på 
dette området. Disse oppgavene ivaretas av Rikstrygdeverket. 
Direktoratet har i tillegg ansvar for å: 

• videreformidle regelverket og regelverksendringer til 
trygdekontorer og fylkestrygdekontorer, 

• utforme rundskriv 
• utstyre trygdekontorene med rettighetsdokumenter 

Trygdekontorene har også visse oppgaver knyttet til refusjoner for 
nordmenn som har mottatt helsetjenester i utlandet eller utlendinger som 
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har mottatt slike tjenester i Norge. Overfor nordmenn som har vært i 
utlandet vil dette ofte dreie seg om å refundere utgifter som de ikke har 
fått dekket der. Dette resulterer i et etteroppgjør med det aktuelle landet. 
Etteroppgjøret blir foretatt av FFU. Utlendinger i Norge kan på til-
svarende måte få refundert utlegg for rettmessige helsetjenester de har 
mottatt i Norge. Tjenester som ikke dekkes gjennom direkte oppgjør blir 
behandlet og utbetalt via trygdekontorene. 

Innenfor rammen av midlertidig opphold i utlandet hører også ordingen 
med refusjon for planlagt sykehusbehandling i utlandet. Pasienter som får 
slik behandling må fremvise blanketten E-112 når de ankommer syke-
huset i utlandet. Blanketten blir utstedt av Rikstrygdeverket. Sykehus-
opphold i utlandet utløses som hovedregel med bakgrunn i Lov om 
pasientrettigheter. Loven gir pasientene krav på behandling i utlandet 
dersom behandlingen ikke kan dekkes på annen måte i Norge. Riks-
trygdeverket sitter med ansvar for behandling og utbetaling av 
landoppgjørene for sykehusoppgjør i utlandet.  

Opphold i utlandet over 12 måneder 
Rett til stønad til helsetjenester i utlandet i de tilfellene medlemmene 
oppholder seg i utlandet er hjemlet i folketrygdloven § 5-24, og ikke i 
EØS-regelverket. Ordningen er at medlemmene selv må betale for seg i 
det landet de oppholder seg. Utgiftene refunderes av trygdeetaten med 
bakgrunn i fremlagte dokumenter/kvitteringer, og etter spesielle satser. 
Disse refusjonsordningene representerer en stor arbeidsoppgave for FFU.  

Trygdekontorenes oppgaver 
Trygdekontorenes oppgaver innenfor området Europeisk helsetrygd-
kort/EØS/Utland dreier seg altså i hovedsak om: 

• Utstedelse av blanketter innenfor EU/EØS-området 
(rettighetsdokumenter). Dette gjelder ikke E-112. 

• Informasjon til publikum 
• Behandling av noen refusjonssaker; både for nordmenn som har 

vært i utlandet og for utlendinger i Norge.  
• Innhenting av rettighetsdokumenter fra andre land i Europa. 

Noen av de sakene som kommer til behandling i trygdekontorene er lagt 
til spesielle ressurskontorer. Dette gjelder bl a for saker som angår 
ansatte i oljevirksomheten, utenlandske sjøfolk, svenske statsborgere 
bosatt nær grensen.  
Fylkestrygdekontorene har lite arbeid med disse ordningene.  

Rikstrygdeverket 
Oppsummert er hovedtyngden av Rikstrygdeverkets oppgaver knyttet til 
følgende områder: 
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• Tolking og videreformidling av EØS-regelverk 
• Utviklingsoppgaver 
• IT-utvikling 
• Driftansvar for utstedelse av Europeisk helsetrygdkort 

Årsverk 
Forvaltningen av helsetrygdkort/EØS/utland-området krever i dag om lag 
49 årsverk.  

4.9 Andre refusjonsordninger   
Trygdekontorene har i tillegg til de ordningene som er omtalt ovenfor 
ansvar for en del mindre refusjonsordninger eller refusjon til behandlere 
som ikke har inngått avtale om direkte oppgjør. Dette gjelder oppgjør for: 

• Kiropraktorbehandling 
• Fysioterapibehandling 
• Behandling hos psykolog 
• Behandling hos ortoptist 
• Engangsstønad ved fødsel 
• Bidrag til briller 
• Bidrag kurs/samlinger i utlandet med mer 

Trygdekontorene rapporterer at innsatsen i forbindelse med forvaltning 
av disse ordningene er forholdsvis stor. Det blir anslått at fylkestrygde-
kontorene og trygdekontorene samlet sett benytter i underkant av 73 
årsverk til disse ordningene.  

4.9.1 Oppsummering ressursbruk – TK- linjen 
I dette underkapitlet presenteres en samlet fremstilling av resultatene fra 
ressurskartleggingen og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de 
beregnede resultatene.  

4.9.2 Andel totalt 
Trygdekontorenes andel av samlet bemanning som går til helsetjeneste-
området, er beregnet ut fra anslag for antall årsverk totalt til refusjons-
ordningene5og kontorets oppgitte totalbemanning. 

Resultatet som er vist i neste figur viser hvor stor andel av samlet 
ressursbruk som de ulike kontortypene bruker til helserefusjoner. 
Andelen er beregnet med utgangspunkt i de kontorene som har besvart 
undersøkelsen.  

                                                 
5 Spørsmål 3 i spørreskjema 
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Andel årsverk til ordningene totalt per type kontor
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Figur 4.3  Andel årsverk til helserefusjonsordningene pr type kontor 

Figuren forteller oss følgende om de ulike kontorgruppenes ressursbruk 
til forvaltning av helserefusjonene: 

• Fylkestrygdekontorene og FFU bruker relativt liten andel til dette 
formålet.  

• Trygdekontorene som er legemiddelkontor, har den klart høyeste 
andelen. 

• Fastlegekontorene bruker også klart større andel til disse tjenestene 
enn kontorene uten ”spesialfunksjoner” innenfor 
helsetjenesteområdet. 

• For kontorene som ikke er legemiddel- og/eller fastlegekontor er 
det klare forskjeller i andeler mellom små, mellomstore og store 
kontorer. Små kontorer bruker nesten dobbelt så høy andel (18,5%) 
som de store kontorene (10/%). For de mellomstore kontorene 
ligger andelen på 12,3 %.     

Andel av kontorenes totale ressurser til helserefusjonsområdet er 
beregnet som en vektet størrelse med bakgrunn i Rikstrygdeverkets 
bemanningsoversikt pr mai 2005. 

I neste figur viser vi forholdet mellom antall årsverk for de kontorene 
som har besvart og det antall årsverket dette utvalget skal representere. 
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Årsverk for kontorer som har besvart undersøkelsen i forhold til årsverk for alle kontorer.
Begge ut fra antall årsverk ut fra RTVs oversikt per mai 2005
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Figur 4.4 Årsverk med i undersøkelsen  sett i forhold til årsverk alle 

kontorer 

Som tidligere anført har dette vært en totalundersøkelse for 6 kategorier 
av kontorer, jfr de 6 førstnevnte kontortypene i figur 4.4. Differensen 
mellom årsverk totalt og ”besvarte” årsverk kan derfor henføres til de 
kontorene som ikke har svart på undersøkelsen.  

For de små kontorene hvor det er gjennomført en utvalgsundersøkelse 
stiller dette seg annerledes. Her ser vi at forholdet mellom årsverk i de 
kontorer som har besvart undersøkelsen og årsverk i hele populasjonen er 
mye større pga at dette er en utvalgundersøkelse. Utvalget er imidlertid 
stort og svarprosenten er høy. Det er ikke registrert systematiske skjev-
heter i geografisk beliggenhet blant de trygdekontorene som ikke har 
levert svar. Dette innebærer at svarene fra de små trygdekontorene etter 
vår vurdering gir et godt nok (signifikant) bilde av hvordan tidsbruk til 
helsetjenesteordningene er ved de små trygdekontorene. 

4.9.3 Andel per område 
Alle kontorene som har svart har gitt et samlet anslag over hvor mange 
årsverk som brukes til helsetjenesteområdet samlet. De fleste kontorene6 
har også fordelt ressursinnsatsen pr delområde. En del av kontorene har 
imidlertid ikke sett seg i stand til å fordele7 ressursinnsatsen pr område. 
Andre igjen har gjort dette uten at totalt antall årsverk stemmer helt 
overens med antall årsverk til helsetjenesteområdet samlet. Dette er løst 
ved at vi har beregnet andelen til delområder som andeler av den totale 

                                                 
6 Over 90% av kontorene innenfor alle andre kategorier kontorer enn 
fylkestrygdekontorene har foretatt en slik fordeling. For fylkestrygdekontorene (som har 
en svært beskjeden andel) er andelen ca 55%. 
7 Noen pga for kort tid (enkelte har bare fått to dager), andre fordi områdene er så små 
eller integrerte at det de synes det gir lite mening. 
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andelen tidsbruk til helsetjenesteområder ut fra data fra de kontorene som 
har gjort denne oppdelingen. Siden det stort sett bare er fylkestrygde-
kontorer som ikke har foretatt en slik oppdeling representerer denne 
tilnærmingen en svært liten usikkerhet. Fylkestrygdekontorenes 
begrunnelse for ikke å splitte fylkestrygdekontorenes innsats etter 
helserefusjonsområde er at en slik oppdeling er svært vanskelig eller lite 
hensiktsmessig.  

Kontorenes ressursandel til de ulike refusjonsordningene framstilt i neste 
figur.  

Andel årsverk til ulike ordninger per type kontor
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Figur 4.5 Andel årsverk til de ulike ordningene pr type kontor 

Når det gjelder de ulike kontorenes relative ressursbruk til de ulike 
ordingene ser vi følgende: 

Kontorene med spesielle funksjoner (legemiddel- og fastlegekontor) 
bruker en betydelig høyere andeler av sine ressurser til helserefusjoner. 
At fastlegekontorene som gruppe har høyere andel til legemidler skyldes 
at 2 av kontorene innenfor denne gruppen også er legemiddelkontorer. 

For trygdekontorer som ikke er legemiddel eller fastlegekontor avviker 
de små kontorene sterkt i forhold til de store og mellomstore kontorene 
ved at de har gjennomgående høyere andel til alle helserefusjons-
ordningene, tannlegebehandling unntatt. At andelen er lavere til tann-
behandling skyldes at deler av denne oppgaven er sentralisert i egne 
ressurskontor for behandling av tannlegesaker. Disse kontorene finner vi 
igjen innenfor gruppen av store eller mellomstore kontorer uten at der har 
blitt skilt ut som en egen kategori.  

Årsaken til at de små kontorene gjennomgående bruker en større andel av 
ressursene til helserefusjonsområdet skyldes delvis at de store/mellom-
store kontorene har et bredere oppgavespekter utover helsetjeneste-
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området enn de små kontorene. Den største forskjellen mellom om de 
små og store kontorene er innenfor reiseutgifter/syketransport, der de 
små kontorene har mer enn 3 ganger så stor andel til denne ordningen. 
Årsaken til dette kan være at de store trygdekontorene er ressurskontor 
og har regionaliserte oppgaver. Når det gjelder reiseutgifter, dekkes ikke 
disse for reiser under 3 km, noe som vil gjelde mange av reisene i de 
store byene. I utkantstrøk, og dermed ved de små trygdekontorene, er det 
ofte lang avstand til behandlere, og dermed flere saker av denne typen 
som skal behandles. Disse sakene kan også være mer kompliserte og 
dermed ta lengre tid for trygdekontorene 

4.9.4 Resultater i årsverk 
Med bakgrunn i de andelene som er presentert i avsnitt 4.9.2, har vi 
beregnet at det medgår i underkant av 760 årsverk til helsetjeneste-
området ved fylkes-/trygdekontorene. 

Tabell 4.2  Beregnet antall årsverk ved fylkes/- og trygdekontorene til 
helsetjenesteområdet totalt og fordelt per område   

Område Årsverk
Frikort/egenandel 183
Reiseutgifter/syketransport 186
Fastlegeordningen  48
Tannbehandling 110
Legemidler (individuelle søknader,5-14, 5-22 og 5-25). 108
Helsetrygdkort/ utland/EØS 49
Andre refusjonsordninger 73
Totalt 758
 
I neste figur viser vi hvilke kategori kontorer som utfører disse års-
verkene. 
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Antall årsverk samlet til helstjenesteområdet fordelt per kategori kontor
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Figur 4.6  Beregnet antall årsverk ved fylkes/- og trygdekontorene til 

helsetjenesteområdet fordelt pr kategori kontor   

Fra figuren ser vi at av de vel 750 årsverkene utføres: 

• Ca 310 årsverkene ved de små trygdekontorene  
• Ca 160 årsverk ved de store trygdekontorene 
• Ca 90 årsverk ved fastlegekontorene 
• Ca 80 årsverk hver ved legemiddelkontorene og de mellomstore 

kontorene. 
• Totalt ca 35 årsverk ved fylkestrygdekontorene/FFU. 

Dvs at ca 720 av de drøyt 750 årsverkene til helsetjenesteområdet utøves 
ved trygdekontorene.  

I neste figur ser vi hvilke kategori kontor som utøver de ulike oppgavene. 
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Antall årsverk til uike ordninger fordelt per type kontor
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Figur 4.7 Antall årsverk pr ordning fordelt pr type kontor 

Fra figuren ser vi blant annet følgende: 

• Av de vel 180 årsverkene som anvendes til frikort/ egenandel 
utføres ca halvparten ved de små kontorene (ca 85 årsverk)  

• Av de vel 80 årsverkene som brukes til behandling av refusjon for 
reiseutgifter, utføres om lag 115 årsverk (noe over 60%) ved de 
små kontorene. 

• 28,5 årsverk (ca 60 %) av arbeidet knyttet fastlegeordningen, 
utføres av fastlegekontorene. 

• Legemiddelkontorene, inklusiv de to fastlegekontorene som har 
ansvar for individuell behandling av legemidler utføres ved 
legemiddelkontorene (inklusiv de to fastlegekontorene). Dette 
utgjør om lag 60% av samlet ressursinnsats til dette området.  

I kartleggingen ble det i tillegg spurt om hvor mange personer som til 
sammen arbeidet med de helserefusjonsordningene. Undersøkelsen viser 
– ikke overraskende - at det er ganske mange ansatte som er involvert i 
arbeidet med disse ordningene. En samlet oversikt over hvor mange 
ansatte eller ledere som har en eller annen oppgave i forbindelse med 
refusjon av krav for helsetjenester går fram av neste figur. 



Gjennomgang av trygdeetatens oppgaver knyttet til helserefusjoner 55 

R5162.odh 

Antall ansatte som arbeider med helserefusjoner

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

A
nt

al
l a

ns
at

te

Antall ansatte 90 136 144 280,5 185 908,4

Fylkestrygdeko
ntor FFU Legemiddel- 

kontorer
Fastlege- 
kontorer Store kontorer Mellomstore 

kontorer Små kontorer

 

Figur 4.8 Antall ansatte som arbeider med helserefusjonsordningene i 
trygdekontorene 

Til sammen er det i overkant av 1.740 ansatte som tar del i helser-
efusjonsarbeidet gjennom trygdekontorene. Over halvparten av disse er 
ansatt ved små trygdekontorer.  

4.10  IT-støtte 
Alle saksbehandlerrutiner, utbetalingsrutiner og regnskapsrutiner knyttet 
til forvaltning av helserefusjonsordningene har IT-støtte fra Infotrygd. 
Infotrygd har vært trygdeetatens bærende informasjonssystem de siste 20 
årene, men har naturlig nok gjennomgått flere endringer i takt med den 
teknologiske utviklingen.  

Innenfor rammen av Infotrygd er det en egen rutine kalt Infotrygd - 
helsetjeneste (HT- rutinen). Innenfor HT- rutinen finnes det igjen flere 
moduler eller sett av skjermbilder som benyttes i forbindelse med 
behandling av innkomne refusjonssøknader. De sentrale rutinene er: 

• Saksrutine 
• Beslutningsstøtte  
• Rutine for vedtakskort 
• Utbetalingsrutine 

HT- rutinen benyttes både til å treffe vedtak i ettertid etter at man har fått 
tjenesten og til å gi forhåndstilsagn, som på et senere tidspunkt utløser 
utbetaling.  

Gjennom saksrutinen registreres og lagres all relevant informasjon i 
saken og om medlemmet.  
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Rutinen for beslutningsstøtte er spesifikt for hver ordning og knytter 
vedtaket opp mot aktuelle hjemler for vedtak, eventuelt avslag. Denne 
rutinen spesifiserer i tillegg hvilke kontonummer i statsregnskapet som 
refusjonen skal belastes.  

Vedtakskortet som produseres gjennom rutine for vedtakskort er 
dokumentasjon på at det er truffet en beslutning, hvem som er mottaker, 
hva refusjonen gjelder, hvilken konto som skal belastes og at beløpet kan 
utbetales.  

Gjennom utbetalingsrutinen iverksettes utbetalingen og nødvendig 
informasjon overføres til regnskap. Gjennom denne rutinen produseres 
det også brev til medlemmet.  

Utbetalinger gjennom TO støtter seg også til de samme rutinene for 
utbetaling. Det er foreløpig ingen direkte kopling mellom kontroll-
systemene som benyttes for de direkte oppgjørene og Infotrygd. I 
oppgjøret med behandlerne blir kravet registrert manuelt inn i 
behandlerrutinen for utbetaling. 

Når ny EL-løsning (SAPO) er på plass for legene høsten 2005, vil 
systemet både motta, kontrollere og betale ut, og for behandlergruppen 
leger trenger man da ikke å utbetale via behandlerrutinen i Infotrygd. 
Dette vil også gjelde for andre behandlergrupper etter hvert som de fases 
over EL-løsningen. 

4.11  Trygdeetatens kompetanse – helsetjeneste-
området  

Rikstrygdeverket har utviklet et eget system for kartlegging av kompe-
tanse i trygdeetaten. Resultatene av kartleggingen er samlet i det som 
kalles Kompetansetreet. Kompetansetreet er inndelt i 12 kompetanse-
grener: 

(1) Kompetanse om regelverk og formål; helseaksen 
(2) Kompetanse om regelverk og formål; familieytelser og pensjoner 
(3) Rehabilitering 
(4) Bruk av etatens virkemidler for å styrke arbeidslinja 
(5) Medlemskap og trygdeavtaler 
(6) IKT-kompetanse 
(7) Juridisk metode og generell forvaltningsjuss 
(8) Metode- og utviklingskompetanse 
(9) Ledelse, organisasjon og strategisk kompetanse 
(10) Økonomisk/administrativ kompetanse 
(11) Pedagogisk og informasjonsfaglig kompetanse 
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(12) Annen kompetanse 

Kartleggingen ble gjennomført høsten 2004/vinteren 2005 og er basert på 
hver enkelt medarbeiders vurdering av egenkompetanse i samråd med 
nærmeste ledere. Alle ansatte er bedt om å plassere sin kompetanse etter 
tre nivåer: 
Nivå 1:  Har tilstrekkelig kompetanse 

Nivå 2: Har spesialistkompetanse (Utviklingskompetanse i 
betydningen at man kan lære opp/utvikle andre) 

Nivå 3: Har behov for kompetanseutvikling 

Vi har fått tilgang til kartleggingsresultatene når det gjelder regelverks-
kompetanse, samt medisinsk og farmasøytisk kompetanse innen 
legemidler og sykdommer. Resultatene gjengis i tabellen nedenfor.  

Tabell 4.3 
Kompetanser

1 2 3
Ikke 
valgt Sum

01. Regelverk og formål, helseaksen
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Legemidler 1197 209 379 61 1846
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Opptreningsinstitusjoner og helsesportssentre 1175 254 282 63 1774
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Syketransport 1524 461 210 50 2245
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Trygderefusjon for fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, 
logoped, audiopedagog, ortoptist og jordmor 1094 246 280 75 1695
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Trygderefusjon for tannhelsetjenester 1001 220 409 71 1701
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Trygderefusjon leger 761 159 241 106 1267
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Trygderefusjon til apoteker og bandasjister 647 85 232 100 1064
a) Regelverkskompetanse helsetjenester/Trygderefusjon til laboratorier og røntgeninstitutter 499 57 251 115 922
b) Legemidler; farmasøytisk og medisinsk kompetanse/Legemidler 283 58 228 53 622
b) Legemidler; farmasøytisk og medisinsk kompetanse/Sykdom 428 84 221 44 777

Nivå

 

Nivå 3 gir et uttrykk for gapet mellom faktisk og ønsket kompetanse. 
Kompetansekartleggingen viser at kompetansegapet er minst når det 
gjelder regelverkskompetanse om: 

• legemidler 
• opptreningsinstitusjoner og helsesportsentre8 
• syketransport, og 
• refusjon for fysioterapi, kiropraktorbehandling, behandling hos 

psykolog, logoped, audiopedagog, ortoptist og jordmor 

Kompetansegapet er størst når det gjelder farmasøytisk og medisinsk 
kompetanse om sykdom og legemidler, samt regelverkskompetanse om 
refusjon til laboratorier og røntgeninstitutter. 

Vi har ikke hatt tilgang til annen relevant informasjon eksempelvis om 
hvordan kompetansen innenfor helseaksen oppleves når det gjelder IKT-
kompetanse, metode og utredningskompetanse, strategisk kompetanse og 

                                                 
8 Lite område. Ikke omtalt i denne rapporten 
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pedagogisk og informasjonsfaglig kompetanse. Slike oversikter vil 
antakelig kunne fremskaffes, men krever spesialkjøringer dersom tall-
materialet skal kunne henføres til helsetjenesteområdet. Fra Rikstrygde-
verkets side blir det opplyst at det er store variasjoner i eksisterende 
kompetanse innenfor helserefusjonsområdet.   
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5 Rikstrygdeverket – direktoratsoppgaver 
og ressursbruk 
Direktoratsoppgavene på helsetjenesteområdet ivaretas av Helsetjeneste-
divisjonen. Divisjonen har det overordnede ansvar for styring og opp-
følging av helsetjenesteområdet, og for rapportering til Arbeids- og 
sosialdepartementet og til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Divisjonen arbeider også i særlig grad med utviklingsoppgaver innen de 
enkelte refusjonsområdene - og i forhold til utviklingen av forvaltningen 
av helserefusjonsordningene samlet - for å sikre best mulig 
oppgaveløsning.  Divisjonen legger særlig vekt på å involvere ytre etat i 
utviklingsarbeidet, slik at løsningene som iverksettes er kvalitetssikret av 
alle forvaltningsnivå og er godt forankret i ledelsen i etaten. 

Divisjonen fokuserer i sitt arbeid på: 

• Utforming og videreutvikling av etatens policy og rolleforståelse på 
området, og å støtte opp under implementering av dette 

• Brukerorientert fagutvikling med utgangspunkt i intensjoner og 
innhold i gjeldende ordninger og regelverk, inklusive 
videreutvikling av retningslinjer og tjenester 

• Gode samarbeidsrelasjoner med relevante etatseksterne aktører på 
fagområdet, som for eksempel Statens legemiddelverk, Sosial- og 
helsedirektoratet, Helsetilsynet, samt å være aktivt til stede på den 
offentlige arena og også ellers ivareta rollen som samfunnsaktør 

• Bredt anlagt resultatoppfølging, inklusive kvalitetsutvikling, 
herunder fremskaffelse av kvalitetsinformasjon og utvikling av nye 
felles læringsarenaer i etaten 

• Utvikle IT-systemer som effektivt understøtter oppgaveløsningen, 
og som bidrar til kvalitet i møtet med brukerne 

Divisjonen har i tillegg et generelt ansvar for: 

• Regelverksforvaltning og –utvikling, og rundskriv 
• Juridiske avklaringer, rettssaker  
• Høringsuttalelser i saker som angår helsetjenester 
• Kollektive avtaler med leger 
• Mønsteravtaler med behandlere og tjenesteytere 
• Håndtering av økonomireglementet for å sikre god styring og 

rapportering innenfor helsetjenesteområdet. 
• Ivaretakelse av systemeierskap for IT-systemer som har sin 

forankring i Rikstrygdeverkets regelverk. 
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• Informasjon til medlemmer, trygdekontorer, fylkestrygdekontorer, 
kommuner og samarbeidspartnere.  

Divisjon for helsetjenester har en fast bemanning på 20,4 årsverk. I 
tillegg rår divisjonen over 13,5 midlertidige stillinger som lønnes 
gjennom prosjektmidler eller via annen ekstern finansiering.  
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6 Supplerende beskrivelser   
I mandatet for gjennomgang av trygdeetatens oppgaver knyttet til 
refusjoner på helsetjenesteområdet var det ønskelig å få fram beskrivelser 
om: 
• Generelle trekk ved arbeidsstokken i trygdeetaten, slik som 

utdanning, alder, kjønn osv. 
• Brukertilfredshet med utgangspunkt i eventuelle eksisterende 

undersøkelser/dokumentasjon. 
• Eventuelle oppgaver i trygdeetaten for Helse- og omsorgs-

departementet/helserefusjonsområdet med grensedragninger mot 
kommunal forvaltning, jf organisering av en eventuell førstelinje. 

• Forholdet til andre aktører, f eks oversikt over Sosial- og 
helsedirektoratets eventuelle ansvar i tilknytning til 
helserefusjonsordninger mv trygdeetaten har i dag. 

I samråd med oppdragsgiver gis det en noe begrenset omtale av de 
områdene som er listet opp ovenfor. Beskrivelsen er avgrenset til 
opplysninger som har vært tilgjengelig gjennom tidligere publiserte 
dokumenter og til forhold som er mulig å trekke ut av det som er 
behandlet tidligere i denne rapporten.   

6.1 Generelle trekk ved arbeidsstokken  
I NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning gis det omtale av 
kompetansen innenfor trygdeetaten. Her sies det: 

I følge Statens sentrale tjenestemannsregister har trygdeetaten 
relativt færre ansatte med godkjent høyere utdanning enn i staten 
for øvrig. I 2001 hadde 27 pst høyere utdanning fra 
universitet/høgskole. 

Trygdeetaten har imidlertid gjennomført etter- og videre-
utdanning på høgskole- og universitetsnivå i større omfang enn 
andre statsorganisasjoner. Mer enn 1400 medarbeidere har 
fullført 20-vekttallsmoduler ved høgskolene. Den relativt høye 
gjennomsnittsalderen øker imidlertid behovet for nyrekruttering 
på høyere nivå i årene som kommer. Satsingen på etter- og 
videreutdanning på høyere nivå, den generelle nyrekrutteringen 
og rekrutteringen som er gjennomført for de nye 
arbeidslivssentrene, bidrar til å øke utdanningsnivået.  

Etaten har omfattende interne fagopplærings- og fagutviklings-
programmer, og et egenutviklet lederutviklingsprogram som er 
tilpasset trygdetatens behov. Hovedtyngden av opplæringen skjer 
imidlertid som erfaringsbasert læring og ”skulder-til-skulder” 
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opplæring. Det er også utviklet flere elektroniske lærepakker med 
e-læring.  

6.2 Brukertilfredshet 
Det foreligger så vidt vi kjenner til ikke noen gjennomgående målinger 
av brukertilfredshet innenfor trygdeetaten som kan si oss noe om hvordan 
brukerne opplever tilfredshet med kvalitet og service innenfor trygde-
etaten generelt, og helsetjenesteområdet spesielt.  

6.3 Grensedragninger mot kommunal forvaltning 
Denne gjennomgangen har vist at det er størst kontaktflater mellom 
trygdeetaten og kommunene i forbindelse med forvaltning av fastlege-
ordningen. Som det fremgår av beskrivelsen i kap 4.5 samhandler 
trygdeetaten og kommunene om fastlegeavtalene. Trygdeetaten har 
følgende spesifikke oppgaver overfor kommunene: 

• Informasjon om fastlegeordningen 
• Beregne basistilskudd til fastlegene og innberette dette til 

kommunene hver måned 
• Avregning av gjesteinnbyggeroppgjøret en gang pr år.   

Innenfor de andre helserefusjonsområdene synes det å være få 
berøringspunkter mellom kommunene og trygdeetaten.  

6.4 Forholdet til andre aktører 
Ved siden av Rikstrygdeverket medvirker noen andre aktører på 
helserefusjonsområdet. Statens legemiddelverk godkjenner hvilke 
preparater som kan omfattes av blåreseptforskriften, fagforeninger 
involveres i arbeidet med fastsetting av takster.  

I tillegg er Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) en viktig samarbeidspart 
både for Helse- og omsorgsdepartementet og for Rikstrygdeverket. 
Rikstrygdeverket bruker Sosial- og helsedirektoratet i helsefaglige 
spørsmål. I den senere tid har SHDIR bl a vært trukket inn i arbeidet med 
nytt finansieringssystem for laboratorier/røntgeninstitutter. Departe-
mentet har trukket inn SHDIRs kompetanse i forbindelse med 
inkludering av oppgjør for offentlige poliklinikker i ISF-finansieringen.  
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7 Samlet kostnadsbilde av helserefusjons-
området 
De samlede kostnadene for trygdeetatens oppgaver innenfor helse-
refusjonsområdet utgjør til sammen ca 523 mill kroner.  Kostnadene er 
fordelt på følgende måte etter direktoratsoppgaver, TO-linjen og TK-
linjen:  

Tabell 7.1 Samlede kostnader til forvaltning av helserefusjonsområdet 

  1.000 kroner 
Direktoratsoppgaver 25 614
TK-linjen 433 646
TO-linjen 63 844
Sum 523 104
 

Kostnadene for TO-linjen er satt lik årets budsjett på 63,8 mill kroner. 
Kostnadene for både direktoratsoppgavene og TK-linjen er beregnet med 
bakgrunn i de årsverktallene som vi har presentert tidligere i rapporten og 
controlleravdelingens kostnadsnøkler for beregning av årsverkrelaterte 
kostnader.  

Årsverkkostnadene innenfor TK-linjen er sammensatt og bygd opp på 
følgende måte slik som vist i tabellen nedenfor.  

Tabell 7.2 Sammensetning av  årsverkkostnader for de ulike 
refusjonsområdene. Kostnader i kroner pr årsverk 

 

Dette betyr at sum årsverkkostnader for de ulike refusjonsområdene er 
slik som vist i neste figur.  

 

 

 

 

Per 2005 Frikort/egenandel
Reiseutgifter/Syk
etransport

Fastlegeordning
en Tannbehandling

Legemidler 
(ind.behandling)

Helsetrygdkort/
utland/EØS

Andre 
refusjoner Total

Typer saksbehandlere
Konsulenter/førstek
onsulenter

Konsulenter/først
ekonsulenter

Mest 
konsulenter/først
ekonsulenter

Rådgivende 
tannleger/førsste
konsulenter

Farmasøyter/først
ekonsulenter

Konsulenter/førs
tekonsulenter

Konsulenter/førs
tekonsulenter

1. Lønn 281 562 281 562 281 562 416 584 416 584 281 562 281 562
2. Sosiale kostnader 73 682 73 682 73 682 108 410 108 410 73 682 73 682
3. Ledelse og støttepersonell 65 763 65 763 65 763 65 763 65 763 65 763 65 763
4. Varer og tjenester/bygg og anlegg 98 222 98 222 98 222 98 222 98 222 98 222 98 222
5. Annen anskaffelse 4 044 4 044 4 044 4 044 4 044 4 044 4 044
Årsverkskostnad 523 273 523 273 523 273 693 023 693 023 523 273 523 273
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Tabell 7.3  Sum årsverkkostnader for områdene i TK-linjen. Kroner 

  Antall årsverk
Samlede årsverkskostnader 

per område 
Frikort/egenandel 183 95 915 922
Reiseutgifter/Syketransport 186 97 381 086
Fastlegeordningen 48 25 326 408
Tannbehandling 110 76 163 241
Legemidler (ind.behandling) 108 74 915 799
Helsetrygdkort/utland/EØS 49 25 640 372
Andre refusjoner 73 38 303 576
Total 758 433 646 403
 

Ved beregning av kostnadene for direktoratsoppgavene er det tatt 
utgangspunkt i følgende nøkkeltall om årsverkrelaterte kostnader.  

Tabell 7.4 Sammensetning av årsverkkostnader for direktoratsoppgavene 

Per 2005 Direktoratsoppgaver 
1. Lønn 412 750
2. Sosiale kostnader 107 423
3. Støttepersonell 130 833
4. Varer og tjenester/bygg og anlegg 104 576
5. Annen anskaffelse   
Kostnad per årsverk 755 582
 

Dette betyr at de samlede kostnadene forbundet med direktoratsopp-
gavene innenfor helsetjenesteområdet beløper seg til 25,6 mill kroner.  
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8 Oppsummering og vurdering 
Denne gjennomgangen viser at trygdeetaten bruker ca 950 årsverk i 
arbeidet med forvaltning av refusjoner på helsetjenesteområdet. I disse 
årsverkene har vi inkludert alt direkte arbeid til informasjon, mottak, 
behandling, kontroll og utbetaling av refusjonene både i TO-linjen og 
TK-linjen. Årsverkene inkluderer også ledelsesressurser i TO, fylkes-
trygdekontorenes innsats og Rikstrygdeverkets direktoratsoppgaver. TK-
linjens andel av fellesressurser til ledelse, administrativ støtte med mer 
kommer i tillegg, og er ikke kvantifisert i form av antall årsverk. TK-
linjens andel av trygdeetatens overheadkostnader er imidlertid inkludert i 
de kostnadsberegningene som er gjennomført.  

Dette betyr at arbeidet med forvaltingene av refusjoner på helsetjeneste-
området legger beslag på ca 12% av trygdeetatens samlede 
årsverkinnsats, jfr neste figur. 

Helserefusjonsmområdets andel av samlet årsverkinnsats i Trygdeetaten

Helserefusjoner
12 %

Øvrige årsverk 
88 %

 

Figur 8.1 Årsverkinnsats helserefusjonsområdet som andel av 
trygdeetatens samlede årsverkinnsats 

Samlet bemanning i trygdeetaten var våren 2005 på til sammen 7.740 
årsverk.  
 
Det ble i 2004 utbetalt helserefusjoner på til sammen 24,4 mrd kroner 
innenfor de områdene som inngår i denne undersøkelsen. Trygdeetatens 
oppgaver med behandling, kontroll, utbetaling mv av helserefusjonene er 
koster om lag 520 mill kroner pr år. Det betyr at ”administrasjons-
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kostnadene” utgjør 2,2% av de samlede refusjonene.  Vi har ikke 
sammenliknbare nøkkeltall fra andre land til å kunne vurdere om denne 
andelen ligger på et forventet nivå.  

Hovedtyngden av ressursinnsatsen finner sted i trygdekontorene. Vår 
undersøkelse viser at om lag 760 årsverk brukes til arbeidet med 
helserefusjoner i trygdekontorene og fylkestrygdekontorene. Innsatsen 
fra fylkestrygdekontorene er svært liten. Arbeidet med helserefusjonene 
innenfor TK-linjen involverer mange ansatte. Vår undersøkelse tyder på 
at rundt 1.740 ansatte har oppgaver knyttet til dette området.  De direkte 
oppgjørsordingene som er lagt til TO krever pr i dag om lag 164 årsverk.  

Innenfor TK-linjen er det arbeidet med frikort/egenandeler og reise-
utgifter/syketransport som krever mest ressurser. Dette er refusjons-
ordninger som tas hånd om ved alle trygdekontorer, hvilket er en viktig 
årsak til at ressursinnsatsen på disse områdene er høy. Ressursinnsatsen 
når det gjelder behandling av refusjonssaker vedrørende tannbehandling 
og individuelle søknader om legemidler er også høy. Årsaken til dette er 
at områdene i seg selv er krevende og er avhengig av spesialkompetanse 
som er lagt til egne fagkontorer eller ressurskontorer.  

Helserefusjonsområdet synes å være under kontinuerlig utvikling. 
Overgang til direkte oppgjørsordninger med behandlere og andre 
tjenesteytere, samt etableringen av TO har vært sentrale grep i denne 
utviklingen. Innenfor TK-linjen ser man at arbeidet med oppgjørs-
ordinger er lagt til fagkontorer og ressurskontorer innenfor for hvert 
fylke, i de tilfeller det har vært praktisk og hensiktsmessig. Vår vurdering 
er at denne strategien har gitt og vil gi både gir kvalitets- og 
produktivitetsmessige gevinster framover. Det er derfor viktig at en 
ivaretar og viderefører denne strategien både organisasjonsmessig og 
oppmerksomhetsmessig i tiden som kommer. 

Helserefusjonsområdet synes imidlertid å ha kommet sent på banen når 
det gjelder å ta i bruk moderne it-løsninger til støtte for arbeidet med 
mottak, behandling, kontroll og utbetaling av helserefusjoner. 
Helserefusjonsordningene som gjøres opp gjennom TO er bare delvis 
automatisert, bl fordi den nye organisasjonen kun har eksistert i ett år. 
Trygdeetaten er imidlertid i ferd med å etablere en ny standard løsning 
som støtter elektronisk innsending, mottak og saksbehandling.  I løpet av 
høsten 2005 vil standardløsningen være på plass og tilpasset legeoppgjør 
og poliklinikkoppgjør innpasses i begynnelsen av 2006. I løpet av 1. 
halvår 2006 er det også planlagt å ha tilpasset løsningen for fysio-
terapeutoppgjør og eventuelt også psykologoppgjør.  

Innføringene av den nye standardløsningen vil både bety effektivisering 
for oppgjørsenheten vedrørende innhenting av data og mulighet til 
betydelig kvalitetsheving i kontrollvirksomheten. Dette ved at ressurs-
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bruk nå vris over mot mer målrettet kontrollarbeid basert på 
risikovurderinger og kontrollstrategier på området. 

De omleggingene som nå gradvis gjennomføres innenfor trygdeetaten 
både av organisatorisk karakter og gjennom bruk av nye IKT-løsninger 
innebærer samtidig at kompetansekravene på området skjerpes. 
Omleggingen er særlig tydelig innenfor TO der kompetanse innen 
forvaltningsrevisjon, kontrollmetodikk og kvalitetstyring, statistikk og 
analysearbeid, informasjons- og veiledning, strategisk bruk av IT og 
økonomi blir stadig viktigere.  

 

 

 
  


