
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En veiledning i hvordan forholde seg til frikort og 
informasjon om diverse ordninger administrert av HELFO, 
private helsetjenester, fritt sykehusvalg og kjernejournal 

 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. HELFO forvalter årlig 

25 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell 

refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I 

tillegg har HELFO ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved 

fristbrudd, samt Helsetjenestens veiledningssenter.  

Innledning - oversikt 

Pasienter bruker forskjellige legemidler som for det meste selges i apotek. De sliter med forskjellige 

medisinske problemer og behandles hjemme eller på helseforetak. Derfor har Helse- og 

omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven § 5-3 fjerde ledd gitt ut forskrift om frikort 

egenandelstak 1. 

 

Forsvarets Seniorforbund avd Rygge har laget en oversikt for helsetjenester under frikort 

egenandelstak 1, men enkelte har også krav til frikort egenandelstak 2. Det er årsaken til at vi også 

nevner den ordningen. 

 

Vi informerer også litt om støtte til tannbehandlinger/preparater som enkelte har krav på. I tillegg 

finner du en orientering om private helsetjenester fra Volvat, fritt sykehusvalg og kjernejournal. 

 

Flere steder henvises det til lenker der du får forbindelse mellom datafiler, kobling mellom dokumenter 

eller mellom websider. 

Frikort egenandelstak 1 og 2 

Frikort for helsetjenester fås når du har oppnådd et visst beløp i egenandeler. Det betyr at du slipper å 

betale egenandeler for resten av kalenderåret. Ordningen dekkes av folketrygden. 

For 2015 er egenandelstakene 1 og 2 hhv kr 2185,00 og kr 2670,00. 

Hva er frikort for egenandelstak 1? 

Det er godkjente egenandeler ved behandling hos lege, psykolog, i poliklinikk, røntgeninstitutt, 

pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept. Du får frikortet automatisk innen tre uker når du har 

betalt kroner 2185,00 i egenandeler.  

https://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P5-3%20/%20L19970228-19_P5-3
https://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F19970418-334
https://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F19970418-334


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oversikt over egenandelstak 1 

Oversikten finner du på helsenorge.no (se vedlagte link). Her kommer du videre til «Min helse» og 

«Mine egenandeler» (ID pålogging kan benyttes). Her finner du en oversikt over registrerte 

egenandeler og utbetalte refusjonsbeløp. Det gir bedre oversikt og større forutsigbarhet for når du får 

frikort for helsetjenester. 

I dag registreres egenandeler automatisk og du får frikortet tilsendt i posten når du når 

egenandelstaket.  

 

1. Du bør regelmessig holde oversikt over egenandeler som er registrert. Uavhengig av om du 

gjør det eller ikke så vil du motta registreringsoversikten sammen med frikortet fra HELFO. 

Overstiger egenandelene grensen for frikort vil du få det overskytende beløpet refundert om 

det overskytende beløpet er større enn kr 200. Er det mindre enn kr 200 tilfaller det 

overskytende beløpet statskassen. 

Merk: Når du ser at du nærmer deg grensen for frikort kan du, såfremt du bruker 

medisiner eller annet som inkluderer egenandeler, øke innkjøp av for eksempel 

medisiner slik at grensen på kr 200 overskrides. Gjør dette før du får frikortet.   

2. Husk å sende inn reiseutgifter til pasientreiser uansett om du har mottatt frikort eller ikke. Å 

holde orden på reiseutgifter er ditt ansvar. 

Merk: Dersom du vil unngå å tape penger må krav være innsendt innen 6 måneder, 

regnet fra det første enkeltbeløpet oppstod.  

 

3. Husk hvit resept og refusjonsordninger. Legemidler som skrives på hvit resept må du i 

utgangspunktet betale fullt ut selv. De vanligste unntakene er enkelte legemidler ved visse 

sykdommer eller til visse pasientgrupper. Bidragsordningen kan gi deg 90 % refusjon av 

utgifter som overstiger kr 1732,- Å holde orden på reseptkvitteringer er ditt ansvar. 

Hva er frikort for egenandelstak 2? 

Det er godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, 

opphold ved godkjente opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo 

universitetssykehus - Rikshospitalet HF. Egenandelstaket er kroner 2670,00. 

Sykehusbehandling i et EØS-land 

I dag kan du få refundert sykehusbehandling i et EØS-land. 

Fra og med 2011 har innbyggerne i Norge kunnet dra til et annet EØS-land for behandling som ikke 

innebærer sykehusinnleggelse. Nå utvides ordningen til også å omfatte planlagt sykehusbehandling. 

 

http://www.helfo.no/privatperson/Sider/na-kan-du-fa-refundert-sykehusbehandling-i-et-eos-land.aspx
http://www.helfo.no/privatperson/Sider/na-kan-du-fa-refundert-sykehusbehandling-i-et-eos-land.aspx


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Generell informasjon 

o Du kan lese mer om frikortordningene for helsetjenester ved å gå inn på lenkene 

nedenfor. De er merket blå eller rød.  

 

o Her finner du stilte spørsmål om hvordan frikort for egenandelstak 1 og 2 fungerer, og 

om hvordan du sikrer din rett til frikortordningene.  

 

o Du kan også ringe frikorttelefonen 815 70 050 og de har en egen telefontjeneste som 

håndterer alle spørsmål vedrørende pasientreiser med og uten rekvisisjon på telefon 

05515.  

 

o Du kan logge deg inn på HELFO, «din side», bl.a. ved hjelp av bank ID dersom du 

ønsker oppdateringer/informasjon eller å stille spørsmål 

 

Refusjonssatser tannlege 

 

Behandling ved periodontitt 

(tannkjøttbetennelse) – takst 500 

Eksempel på 

behandling i 

utlandet 

Eksempel på 

behandling i 

Norge 

Helprotese 3 072 KR 6 685 KR 

Kirurgisk innsetting av implantat 4 900 KR 4 660 KR 

Fast protetikk – per tann 2 288 KR 6 455 KR 

NobelReplace implantat med mellomstykke og 

krone 
11 200 KR 36 690 KR 

-leddet bro, porselen brent over metall 6 250 KR 15 000 KR 

Rotfylling, 1 rot 1 030 KR 3 735 KR 

Tanntrekking, enkel trekking 450 KR 1 165 KR 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alle refusjonssatser er hentet fra veilederen utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet 

gjeldende for 2014. Alle priser er hentet fra www.hvakostertannlegen.no  

Private helsetjenester 

 

Volvat medisinske senter (dette er bare ett eksempel) 

 
Volvat er et av landets ledende private helseforetak med 30 års erfaring med drift av 

helsetjenester og et bredt tilbud av medisinske tjenester, som strekker seg fra helsefremmende 

og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.  

 

Volvat Fredrikstad (Helsehuset) 

Helsehuset er et nytt sykehus og helsesenter i sentrum av Fredrikstad. 

Volvat tilbyr et bredt tjenestetilbud og har utvidete åpningstider. 

 Legevakt 

 Allmennlege 

 Helsekontroll 

 Fot og ankelkirurgi 

 Fysioterapi 

 Gynekologi 

 Hud 

 Indremedisin 

 Proktolog 

 Nevrologi 

 Ortopedi 

 Ortopediske operasjoner 

 Plastisk kirurgi 

 Psykologi 

 Urologi 

 Øre – nese – hals 

  

Hos Volvat kan du bestille time hos spesialist uten henvisning og uten å være medlem. 

Medlemskap som koster kr 1400 i året (2015) gir visse fordeler. Konsultasjoner som medlem, 

avhengig av hva saken gjelder, kan ligge mellom kr 400 og kr 1800. Noe mer for ikke-

medlemmer. 

Legesenter.ostfold@volvat.no tlf 69 30 23 00 

 

 

http://www.hvakostertannlegen.no/
mailto:Legesenter.ostfold@volvat.no


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lenker 

For å oppnå forbindelse mellom datafiler, kobling mellom dokumenter eller mellom websider må du i 

dette dokumentet gjøre som følger: 

1. kopiere den lenken du ønsker 

2. lime den inn i nettleserens adressefelt  

3. trykke enter. 

 
https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/frikort-for-helsetjenester  

 

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147793.cms 

 

http://www.helfo.no/sok/sider/Results.aspx?sq=1&k=Skjema%20For%20PasientReiser&start1=11 

 

http://www.apotek1.no/bruk-av-legemidler/resepter-og-refusjon/hvit-resept-og-refusjonsordninger 

 

http://tannhelse.budapestklinikken.no/landing_page/refusjon-fra-helfo/ 

Søk relatert til HELFO frikort: 

helfo frikorttelefonen 

frikort 2 

helfo utland 

helfo pasientreiser 

fysioterapi frikort 

helfo helsetrygdkort 

helfo frikort tak 2 

helfo frikort 1 

Sende epost til HELFO 

Skal du sende et dokument til HELFO fra din pc og legge ved lenker foreslår vi at du ikke bruker data- 

mus-styreenheten, men gjør som følger fra pc- tastaturet: 

 

1) Hold inne ALT og trykk D (da skal linken merkes) 

2) Hold inne CTRL og trykk C (kopiere) 

3) Hold inne CTRL og trykk V (lim inn).  

Fritt sykehusvalg 

Mens du venter på behandling kan det være ledig kapasitet et annet sted. 

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/frikort-for-helsetjenester
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147793.cms
http://www.helfo.no/sok/sider/Results.aspx?sq=1&k=Skjema%20For%20PasientReiser&start1=11
http://www.apotek1.no/bruk-av-legemidler/resepter-og-refusjon/hvit-resept-og-refusjonsordninger
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=helfo+frikorttelefonen&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CFcQ1QIoAA
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=frikort+2&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CFgQ1QIoAQ
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=helfo+utland&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CFkQ1QIoAg
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=helfo+pasientreiser&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CFoQ1QIoAw
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=fysioterapi+frikort&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CFsQ1QIoBA
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=helfo+helsetrygdkort&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CFwQ1QIoBQ
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=helfo+frikort+tak+2&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CF0Q1QIoBg
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&site=webhp&q=helfo+frikort+1&revid=1961436846&sa=X&ei=GDT0VNj1HsqkygP_h4LgBA&sqi=2&ved=0CF4Q1QIoBw


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Forside - Fritt Sykehusvalg Norge 
www.frittsykehusvalg.no/ 

Informasjon om ventetider til inngrep og utredninger ved norske sykehus, oversikt over landets 

sykehus og fakta om Fritt Sykehusvalg. 

Oversikt over behandlingssteder 

Oversikt over behandlingssteder. På denne siden 

kan du se en ... 

Hvordan velge eller bytte 

Hvordan velge eller bytte behandlingssted. I 

Norge har du ... 

Ventetider 

Ventetider for institusjon ... 10 uker, 19.02.2015, 

Utvikling ventetider ... 

Kvalitet 

Kvalitet. En kvalitetsindikator er et indirekte 

mål, en pekepinn, ... 

Rettigheter 

Hva er retten til fritt sykehusvalg? Fritt 

sykehusvalg vil si at en ... 

Kontakt oss 

Her kan du sende spørsmål eller 

kommentarer til vår ... 

Flere resultater fra frittsykehusvalg.no» 
 

Når du er hos fastlegen be om en kopi av henvisningen som sendes for å fange opp eventuelle feil 

eller mangler.  

Kjernejournal 

Dette er en ny elektronisk tjeneste som samler viktige opplysninger og gjør dem 
tilgjengelig både for deg og helsepersonell. Helsepersonell får tilgang til 
opplysningene når de skal behandle deg. Kjernejournal erstatter ikke journaler du 
har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement.   
Journalen blir du medansvarlig for å holde oppdatert og/eller kontrollere.  
Etter en prøveperiode vil den bli tilgjengelig for hele landet. 

    
https://helsedirektoratet.no/kjernejournal 

  

Avslutning 

HELFO oppdaterer fortløpende hva pasienter har krav på i inn- og utland, men du må holde deg kjent 

med det som skjer og ta ansvar for dine egne rettigheter.  

 

Vi håper at dette kan være til hjelp 

Datert mars 2015 

http://www.frittsykehusvalg.no/
http://www.frittsykehusvalg.no/Veiledning/Oversikt-over-behandlingsenheter/
http://www.frittsykehusvalg.no/start/hvordanvelge/
http://www.frittsykehusvalg.no/start/Ventetider-pr-institusjon-lism/?BehEnhetId=20
http://www.frittsykehusvalg.no/Kvalitet/
http://www.frittsykehusvalg.no/Rettigheter/
http://www.frittsykehusvalg.no/kontakt
https://www.google.no/search?espv=2&biw=1536&bih=890&q=+site:frittsykehusvalg.no+Fritt+sykehusvalg.no&sa=X&ei=96T5VJjLE6v8ywPepYDAAw&ved=0CC8QrAM

