Større endringer i normaltariffen for fastleger gjeldende fra 8. april
Som følge av pandemisituasjonen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i
takstsystemet (normaltariffen).
Endringene har virkning fra onsdag 8. april, men er midlertidige og gjelder frem til 1. september
2020. Legeforeningen har bidratt med en rekke innspill i dette arbeidet. Flere av våre forslag er ikke
kommet med, men departementet har lovet en fortløpende vurdering i samarbeid med
Legeforeningen av om tiltakene er tilstrekkelig for å løse formålet: nemlig en finansiering av
aktiviteten i denne ekstraordinære situasjonen. Slik sikrer man at fastlegeordningen er en stabil
tjeneste for befolkningen, også gjennom denne krisen.
De viktigste endringene er:
•

•
•
•
•
•
•

•

Det er gitt adgang til å kreve takst for arbeid utført av hjelpepersonell i e-konsultasjon, for
eks. hvis legen er hjemme i karantene eller sitter på legekontoret, mens hjelpepersonellet er
sammen med pasienten. Takstene merket med ** i forskriften kan kombineres med legens ekonsultasjon der prosedyren utføres av hjelpepersonellet.
Det er åpnet opp for en rekke flere takstkombinasjoner ved e-konsultasjon. Se forskriften for
fullstendig oversikt (lenke under).
Det er innført en ny kveldstakst for e-konsultasjon (2aek).
Gruppebehandling (2ed/2eed) kan utføres via e-konsultasjon.
Tidstakstene 2cd, 2cdd, 2ck, 11cd og 11ck utvides til å omfatte medgått tid grunnet
smitteverntiltak
Ny takst 6 for risikokartlegging av pasienter.
Det åpnes også opp for at fastlegen på bakgrunn av risikokartleggingen kan kontakte
pasientene og gjennomføre en konsultasjon, pasienten betaler i disse tilfellene ingen
egenandel. De ordinære takstene for konsultasjon og sykebesøk benyttes.
Det er innført en egen takst 2af for tverrfaglig konsultasjon via video mellom fastlegen og
ambulansepersonell eller helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, som for
eksempel hjemmesykepleien. Taksten omfatter avstandsdiagnostikk og -behandling. Det er
også opprettet egen tidstakst og spesialisttakst for dette.

For nærmere opplysninger om endringene henviser vi til Helfos nettsider:
https://www.helfo.no/korona/enklere-med-telefon-og-e-konsultasjoner-for-fastleger
Lenke til endringsforskriften med ny tekst til normaltariffen:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-06-697
Lenke til Helsedirektoratets veiledere om systematisk risikooppfølging, oppsøkende helsehjelp og
utvidet mulighet for e-konsultasjoner:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-takstendringer-legger-til-rette-for-malrettetoppfolging-av-alle-pasienter-pa-fastlegenes-liste

