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1. Datakilde 
• Datakilde er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) som blant annet inneholder data 

fra KUHR.  

• En lege som har avtale med Helfo sender inn refusjonskrav til KUHR for utført behandling av 

pasienter.  

• Godkjente refusjonskrav fra fastleger, som er kodet som "fastlønnet", "turnuslege 

fastlønnet" eller "fastlege" danner grunnlaget for denne statistikken. 

• For å få utbetalt oppgjøret må refusjonskravet sendes innen 6 måneder etter 

behandlingsdato. Et refusjonskrav må inneholde minst en sykdom- eller symptomdiagnose, 

en takst samt dato og klokkeslett for konsultasjon/sykebesøk.  

• I KPR grupperes refusjonskrav inn i kontakttypene "konsultasjon", "sykebesøk", "enkel 

kontakt", "tverrfaglig samarbeid" eller "administrativt arbeid". Andeler beregnes enten ved å 

fordele teller på antall konsultasjoner eller fordelt på alle kontakttyper. Hvilken nevner som 

benyttes fremkommer under hver statistikk. 

 

2. Publiseringsfrekvens 
• Statistikken oppdateres med nye tall 30 dager etter en måned er slutt. Et datasett for et år er 

tilnærmet komplett i februar året etter. 

 

3. Definisjon  
Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av utviklingshemmede, demente og pasienter med 

kroniske psykoser som behandles med psykofarmika med behov for tverrfaglig oppfølging. 

Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes 

inntil én gang per kalenderår per pasient. 

3.1 Innhold i visningen  
Statistikken viser antall ganger takst 660 har vært bruk av fastleger i forbindelse med årlig fullstendig 

undersøkelse hvor pasienten enten er utviklingshemmet, har dementes eller kroniske psykoser.  

• Tall for Norge og fylke fra og med 2017.  

3.2 Datautvalg og beregninger  
Visningene viser utvikling over tid (fordeling på landet, gjeldende fylke og år).  

Teller og nevner:  

Teller er antallet ganger takst 660 har blitt brukt i forbindelse med en pasientkontakt. 



Av det totale antallet kontakter er takst 660 brukt så lite at en nevner ikke er tatt med inn som 

grunnlag for en andelsberegning. En andelsberegning på totalt antall pasientkontakter ville ikke vært 

formålstjenlig og gitt et uriktig bilde av hvor mye tid som går med til årskontroller av denne gruppen 

pasienter av følgende årsaker: 

• Det er ikke mulig å benytte takst 660 for pasienter med opphold i institusjon. På sykehjem er 

det eksempelvis fast tilsynslege som utfører årskontroller.   

• Pasienter kan ha mer enn en kontakt med fastlege per år for fullførelse av kontroll mens 

taksten bare kan tas en gang per år.  

• Pasienten er så ofte i kontakt med lege at en egen årskontroll ikke blir nødvendig, og taksten 

brukes derfor ikke. 

• Det er usikkert om alle leger kjenner til taksten. 

• Noen leger kan være usikre på hva som berettiger bruk av taksten og derfor ikke tar denne.. 

Statistikkspesifikt (teller) Statistikkspesifikt (nevner)  Kommentar  

Regningstatus = ('godkjent, 
manuelt godkjent'), 
tjenestetypeNavn = 'Fastlege', 
Aar>2016, Takst = '660' 
 

Ikke i bruk. Datagrunnlaget for statistikken 
inneholder kun teller. 

  


