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Høring - Endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk 

helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 22. oktober 2019. 

 

Det fremmes forslag om endringer i forskriften på tre områder 

 

1) flere grupper av helsepersonell skal kunne bruke ISF systemet, genetikere, pedagoger osv.  

2) konsultasjon på nett skal kunne utløse refusjon (på lik linje med vanlig konsultasjon) 

3) taksten for uteblitt fra time skal økes fra dobbel til trippel (gjelder ikke psyk og rus-

konsultasjoner) 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 13. november 2019. Styret 

vedtok følgende uttalelse:  

 

1) Of anser tiltaket som egnet. Endret organisering av arbeidsoppgavene i sykehusene 

berettiger etter Ofs erfaring at disse yrkesgruppene bør kunne gis anledning til å 

generere ISF-refusjon.  

 

2) Refusjonsordning for nettkonsultasjoner vil kunne sette sykehusene i stand til å kunne 

innføre digitale løsninger som muliggjør pasientkonsultasjoner på nett. Of vil bemerke 

at denne løsningen vil være aktuell for en begrenset andel av de polikliniske 

konsultasjonene som i dag foregår i poliklinikkene. For en rekke pasienter vil en 

nettkonsultasjon ikke gi fullgod undersøkelse og behandling. Økt bruk av 

nettkonsultasjoner vil kunne medføre økt arbeid for fastleger og den kommunale 

helsetjenesten, da det kan medføre at blodprøvetaking, sårbehandling mv. vil bli 

overført til primærhelsetjenesten. Of mener at refusjonsordningen for nettkonsultasjon 

ikke bør være like høy som refusjon for vanlig konsultasjon. Hvis refusjonsbeløpet 

legges for høyt vil dette kunne medføre et incitament til at konsultasjoner som – av 

hensyn til god pasientbehandling – bør skje ved oppmøte i poliklinikk, blir skjøvet over 

til nettkonsultasjon.  

 

3) Of mener at tiltaket er uegnet, og vil bemerke at vi ikke kjenner godt nok til årsakene til 

at enkelte pasienter uteblir fra avtalt konsultasjon. Dette bør være nøyere kartlagt og 

fremstilt før en gjennomfører tiltaket. Mange pasienter vil kunne oppleve dette som en 



urimelig straff, og et så høyt gebyr vil ikke gi et incitament for sykehusene til å 

iverksette tiltak som kan hindre uteblivelse fra time. Of kjenner til at dette i en del 

tilfeller skyldes uklarhet i innkalling, blant annet knyttet til oppmøtested.  

 

Of vil videre bemerke at selv om det ikke legges opp til endringer for tilbudet innen rus 

og psykisk helse, vil likevel denne pasientgruppen kunne rammes. De har 

gjennomgående dårligere somatiske helse enn befolkningen forøvrig, og Of anser at det 

vil kunne bli vanskelig å administrere en ordning hvor de skal kunne unntas for trippel 

egenandel for deres avtaler med den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten.  

 

I Helse vest utvikles det nå løsninger for bedre kommunikasjon med pasienten knyttet 

til timeavtaler, som også muliggjør at pasienten enklere kan ombestille eller avlyse 

time. Of anser at departementet i stedet bør påskynde denne type tiltak, i stedet for å 

innføre et tre-dobbelt gebyr.  
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