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          26.mai 2021 

 

Høring - justering av takster i primærhelseteam 

 

Takstene for primærhelseteam skal justeres innen 1.juli 2021, og det er derfor sendt ut forslag 

til endringer. Høringsfrist er ekstremt kort, noe som oppleves unødvendig i et slikt arbeid hvor 

slike endringer er svært forutsigbart. Vi håper at det i fremtiden kan la seg gjøre å tilordne 

lengre høringsfrist og at man kanskje dermed vil kunne svare ut bedre og mer utfyllende.  

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har med dette gjort en rask gjennomgang og 

kommentert det mest vesentlige.  

 

2.1 Kombinasjon av sykepleiertakster og enkelte prosedyre- og labtakster på samme 

regningskort 

NFA mener at lab- og prosedyretakster ikke skal kunne kombineres med takster for sykepleier. 

Vi mener at når sykepleier bistår legen med for eksempel prøvetaking, så gjøres dette som 

hjelpepersonell til behandlende lege som er medisinsk og økonomisk ansvarlig for 

refusjonskravet. Det er også legen som er ansvarlig for oppfølging av prøveresultat. En 

vurdering av prøvesvar er langt mer enn å se om det ligger «innenfor referanseverdi» og kan i 

mange sammenhenger være komplekse vurderinger. Takst for prosedyre skal derfor gjøres på 

legen og dennes regningskort. 

 

NFA stiller oss bak vurderingene som er gjort i punktene 2.2 – 2.15, men med en 

spesifisering av punkt 2.4 nedenfor; 

2.4 Tillegg for sykepleier som har spesialisering 

Honorarmodellen og driftstilskudd modellen bør likestilles med henblikk på tillegg for 

sykepleiere med spesialisering. Hvordan denne innretningen skal utformes kan diskuteres. 

Honorarmodellen har et fast tilskudd, og det enkleste er nok å gjøre det likt mellom de to 

modellene. Det er ikke riktig at kontorets økonomi skal lide under en slik ansettelse. 

På generelt grunnlag mener vi at det bør synliggjøres at kompetansen som en sykepleier i 

avansert klinisk sykepleie har tilegnet seg er nyttig i primærhelsetjenesten i en PHT-modell. 
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Finner man at dette er kunnskap som kan komme til anvendelse, mener vi at dette best da vil 

kunne uttrykkes i egne prosedyrer utover de rent sykepleiefaglige som man uansett forventer at 

kan gjennomføres som sykepleier i primærhelse-team 
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