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Kjære kollega! 

Det blir nok et spennende år for oss som jobber i spesialisthelsetjenesten. Pandemien har 

forhåpentligvis gått inn i en slags sluttfase her i Norge. De fleste må regne med å bli smittet og 

mange vil nok merke økt sykefravær en periode. Heldigvis ser det ut til at de fleste får mild sykdom, 

og alle som ønsker det har fått tilbud om vaksinering og boosterdose.  

Smitte vil med gjeldende regler fortsatt utløse isolasjon og det får betydning for drift av praksis. 

Under pandemien er det innført en ordning hvor RHFene utbetaler praksiskompensasjon til 

avtalespesialister med koronarelatert fravær. Denne ordningen har ikke fått noen tidsavgrensning, og 

gjelder fortsatt. Dessverre har det vært eksempler på at enkelte RHF behandler søknader ulikt på 

bakgrunn av organisasjonsform  (enkeltmannsforetak vs aksjeselskap). Dette har PSL protestert 

sterkt på og har kontakt med RHFene det gjelder om denne saken. Vi vil sende ut orientering når vi 

vet mer om utfallet av denne saken.  

Tidligere i januar avholdt Helse og omsorgsdepartementet foretaksmøte med de fire RHFene. Der ble 

de regionale helseforetakene bedt om  å utarbeide en «omforent vurdering av hvordan 

avtalespesialistordningen kan anvendes i tjenesten på best mulig måte». Vurderingen skal  inkludere 

hvilke endringer som bør gjøres og forslag til målsettinger som bør gjøres gjeldende og ferdigstilles i 

løpet av 2022. Vi har gode og konstruktive dialogmøter med RHFene og har fått foreløpig 

tilbakemelding fra RHFene om at profesjonsforeningen vil bli involvert i arbeidet. Foreløpig er det 

ikke klarlagt hva dette vil innebære. Når det gjelder utredning av ny finansiering (ISF) ligger saken 

foreløpig hos HOD, men det er en utredning som ble begrunnet nettopp i et ønske om å integrere 

avtalespesialister bedre i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er uklart om disse sakene er 

knyttet sammen, og om regjeringen ønsker å gå videre med ISF-utredningen.  

I oppdragsdokumentene til RHFene stilles også krav om at rettighetsvurdering og felles 

henvisningsmottak i psykisk helsevern skal innføres i løpet av 2022. Dette arbeidet ble startet opp i 

fjor, og det er etablert prosjektgrupper i alle regioner. Flere sentrale og felles problemstillinger 

knyttet til jus og IKT er løftet for en sentral avklaring, og vi har god støtte av sekretariatet i dette 

arbeidet. Dette er en prioritert oppgave for PSL og vi ønsker å følge tett opp for å bidra til at innføring 

av denne nye ordningen skjer på en måte som ivaretar medlemmenes interesser.  

I starten av februar hadde PSL møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet der vi 

fikk presentert oss og luftet aktuelle temaer. Regjeringen har annonsert at de vil prioritere den 

offentlige helsetjenesten, og vi mener det er viktig å sikre at avtalespesialistene er høyt oppe i 

bevisstheten også for denne regjeringen. Statssekretæren pekte at det i arbeid med både 

Helsepersonellkommisjonen og Sykehusutvalget vil være aktuelt å vurdere betydningen av 

spesialister utenfor sykehus.  

Nylig har vi sett en ny sak i media om legers takstbruk. Slike saker er svært uheldig for omdømmet til 

avtalespesialister. PSL er opptatt av at våre medlemmer skal levere helsetjenester med god kvalitet i 

tråd med god faglig praksis, samt etterleve avtaler og regelverk. Det kommer jevnlig opp temaer 

knyttet til bruk av takster, og  mange medlemmer er engstelige for å gjøre feil av frykt for reaksjoner. 

Vi mener det er behov for bedre informasjon, og har gjentatte ganger etterspurt et system for 

opplæring og informasjon om riktig takstbruk. Dette er i stor grad opp til den enkelte lege, og ikke 

alltid lett å finne ut av. Når en lege sender spørsmål til HELFO blir heller ikke spørsmål og svar gjort 

tilgjengelig for andre leger, og dette er en stor mangel. I tillegg bør man vurdere metoder for kontroll  

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/protokoller-for-foretakene/foretaksmoter/id443318/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-har-oppnevnt-helsepersonellkommisjonen/id2892577/
https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/sykehusutvalget/id2900050/
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som er bedre egnet for å forebygge at leger får store tilbakebetalingskrav. PSL vil følge opp dette 

overfor Helfo i tett samarbeid med Legeforeningen. 

Ta gjerne kontakt med HELFO om du har konkrete spørsmål om takstbruk, og dersom det er 

prinsipielle spørsmål av interesse for flere vil vi gjerne også høre om det i PSL. Bruk gjerne 

din representant i Takstutvalget om du har innspill.  

 
Vi har blitt gjort oppmerksomme på at en del psykiatere fortsatt bruker takst 4e ifm inntak av 

nyhenviste pasienter. Vi gjør oppmerksom på den nye takst 620 som ble forhandlet frem i 2021 for å 

stimulere til inntak av nye pasienter er langt bedre honorert og skal erstatte 4e for psykiatere. Vi 

oppfordrer alle psykiatere til å sjekke sin bruk av disse takstene. Refusjonskrav skal fremsettes innen 

seks måneder etter at refusjonskravet oppstod, og foreldes ihht samme frist, men når det gjelde 

korreksjon kan lengre frist være mulig. Det er derfor god mulighet til å korrigere tidligere 

regningskort, og det kan nok for noen være vel verdt innsatsen. 

Legeforeningen/PSL arrangerer et digitalt takstkurs 8. mars kl. 16.30 til 18.00. Dette kurset vil være 

spesielt innrettet mot avtalepraksis og vil ha fokus på refusjonssystemet, korrekt takstbruk med 

fokus på problemområder og helfos kontroll/Legeforeningens bistand. Kurset vil bli lagt ut i 

kurskatalogen. Dere finner kurskatalogen ved å gå inn på Legeforeningens nettsider, logge på øverst 

til høyre på siden og velge Min Side. Det er ikke så ofte det arrangeres takstkurs for 

avtalespesialister, så jeg håper mange av dere benytter sjansen.  

 

Med vennlig hilsen 

Erik Dyb Liaaen 

Leder 

Praktiserende spesialisters landsforening 

 

mailto:https://www.helfo.no/om-helfo/kontakt-med-helfo
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/praktiserende-spesialisters-landsforening/organisasjonen/andre-utvalg/takstutvalget-psl-2017-2019/
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-2-til--5-24-monsteravtale-for-direkte-oppgjor-med-manuelle-krav#hfremsettelseavrefusjonskrav

