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Helsedirektoratet 
 
 

Deres ref.:                 Vår ref: HSAK202100162     Dato: 01-06-2021 

Høringsuttalelse - endring av takster for sykepleiere i forsøk med primærhelseteam  
 
Vi viser til Helsedirektoratets høringsbrev av 25.05.2021 om forslag til endringer av takster for 
primærhelseteam fra 01.07.2021. 
 
Legeforeningen støtter i all hovedsak Helsedirektoratets forslag til endringer av takstene.  
 
Vi har følgende kommentarer til forslaget:  
 

Kombinasjon av sykepleiertakster og enkelte prosedyre- og labtakster på samme 

regningskort (pkt. 2.1).  

Helsedirektoratet vurderer å åpne for at sykepleier kan kombinere sykepleiertakster i 

honorarmodellen med enkelte prosedyre- og labtakster i stønadsforskriften for 

leger. Direktoratet vurderer også muligheten for at sykepleier i driftstilskuddsmodellen 

kan kombinere takstene for sykepleieroppfølging og takst for blodprøvetaking. 

Helsedirektorats forslag innebærer at sykepleier kan føre takst for lab eller prosedyre på samme 

regningskort som for eksempel en sykepleieroppfølging. I de tilfeller hvor takster for lab eller 

prosedyre gjøres i forbindelse med konsultasjon eller pasientkontakt ved lege, vil takstene fremdeles 

påføres legens regningskort.  

Legeforeningen er enig i at det er uheldig at sykepleierne i begge driftsmodeller må opprette to 

regningskort i de tilfeller de for eksempel rekvirerer blodprøver i forbindelse med konsultasjoner. Vi 

har derfor forståelse for Helsedirektoratets vurderinger og forslag, og det vil være et behov for noen 

grep her om ordnningen skal breddes. Vi er imidlertid kritiske til å åpne opp for kombinasjon av 

sykepleiertakster og takster for lab og prosedyre. Når sykepleier bistår legen med for eksempel 

prøvetaking gjøres dette som hjelpepersonell til behandlende lege, som er medisinsk og juridisk 

ansvarlig. Det er også legen som er ansvarlig for oppfølging av resultatene av prøvene. En vurdering 

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

sammenhenger innebære komplekse vurderinger. Disse takstene er forbeholdt legen og bør derfor 

føres på legens regningskort. 

Tillegg for sykepleier som har master i avansert klinisk allmennsykepleie (pkt. 2.4)  

Legekontorene med driftstilskuddsmodellen får i dag et tilskudd for sykepleier som har master i 
avansert klinisk allmennsykepleie.  
 
Helsedirektoratet ønsker synspunkter på om det bør gis et tilsvarende økonomisk tillegg for 
legekontorene som har honorarmodellen, og om dette tillegg skal gis som takst eller som en økning 
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av tilskuddet. Helsedirektoratets foreløpige vurdering er at det bør gis et økonomisk tillegg, og at det 
i forsøksperioden er mest hensiktsmessig å gi dette som tilskudd. 
 
Legeforeningen mener at honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen bør likestilles, og at det bør 
gis et tilsvarende økonomisk tillegg til kontorene med honorarmodellen. Spørsmålet er om tillegget 
skal gis som en økning i tilskuddet eller som takst. Vi ser at det finnes gode argumenter for begge 
løsninger, men mener det å øke driftstilskuddet vil være det mest treffsikre for primærhelsepiloten. 
Som Helsedirektoratet påpeker er det kun en sykepleier i praksisene som i dag vil kunne utløse en 
tilleggstakst. Det er derfor mest hensiktsmessig å gi tillegget som et tilskudd for pilotperioden.  
 
Legeforeningen vil påpeke at det ved en eventuell bredding av primærhelsepiloten er nødvendig å se 
på hvordan finansieringen av sykepleiere og annet personell  skal innrettes. Det vil også være andre 
spesialsykepleiere og andre personellgrupper som vil være vel så relevante på et fastlegekontor.   
 
Med hilsen 

 Den norske legeforening 

Geir Riise 
generalsekretær 

Lars Duvaland  
avdelingsdirektør 
 
 

 Saksbehandler: Espen Slettmyr        
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