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Aktuell informasjon i forhold til Covid-19  

Kjære kolleger! 

Dette medlemsbrevet inneholder viktig informasjon om endringer i normaltariffen! 

I tiden fremover vil dere få hyppigere medlemsbrev, som et supplement til andre kilder. Det er viktig 

å holde seg oppdatert gjennom flere informasjonskanaler. Anbefaler derfor fremdeles 

www.legeforeningen.no og PSLs hjemmesider der vi har samlet aktuell informasjon under «Covid-19 

informasjon fra PSL». I tillegg er det viktig å følge med på www.fhi.no . 

Smittevern 

Flere av dere har iverksatt tiltak for å redusere smitterisiko. Eksempler på dette kan være: 

• Ringe til alle pasienter dagen i forveien for å forsikre om at det ikke er pågående 

luftveissymptomer. SMS med bekreftelse på time som også inneholder informasjon om 

smitterisiko 

• Desinfeksjonssprit ved inngang/utgang med et tydelig stopp- skilt 

• Hyppig vask av fellesområder, dørhåndtak og andre kontaktflater 

• Fordeling av pasienter inn i praksis i forhold til antall, men også plassering på venterom 

Organisering av praksis 

• Nedgang i antall pasienter 

Flere avtalespesialister forteller om nedgang i antall pasienter som kommer til konsultasjon. Mange 

pasienter ønsker selv å utsette time grunnet pågående luftveissymptomer eller risiko for smitte. 

RHFene har gitt tydelige signaler om at de ønsker at avtalespesialister skal opprettholde drift. Det 

oppfordres derfor til at man ikke aktivt kansellerer konsultasjoner med mindre det er helt nødvendig. 

Færre konsultasjoner betyr at det blir mindre inntekt, og noen av dere vil måtte vurdere 

permitteringer. Hvis det blir aktuelt finner dere informasjon på www.nav.no der det er et eget punkt: 

Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere. Ved permitteringer vil driftstilskuddet forbli uendret. 

• Samarbeid med helseforetakene 

Helseberedskapsloven gjelder også for avtalespesialister. Dette betyr at vi er beordringspliktige og 

kan bli pålagt å møte frem på nærmere angitt sted for å utføre tilvist arbeid. Foreløpig er ikke dette 

aktuelt, men det er usikkert hva fremtiden vil bringe. Dette gjelder også i forhold til tettere 

samarbeid med helseforetakene. Skal avtalespesialister overta polikliniske, høyt prioriterte pasienter 

fra sykehusene nå som kolleger der må konsentrere seg om andre oppgaver? Foreløpig er det ikke 

gitt entydige signaler om dette, men det kan endre seg.  

 

Endringer i normaltariffen 

PSL og Legeforeningen har arbeidet med å få på plass endringer i takstsystemet som understøtter 

arbeidet i avtalepraksis i den situasjonen vi nå står i.  

 

http://www.legeforeningen.no/
http://www.fhi.no/
http://www.nav.no/
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Det er åpnet for at somatiske avtalespesialister kan kreve 3ad, 3bd og 3c i forbindelse med e-

konsultasjoner. Dette innbefatter telefon- og videokonsultasjoner. Adgangen til å benytte e-

konsultasjon er ikke begrenset til pasienter som er smittet av korona. Den nye teksten i merknad B3 

lyder: "Takst 3 kan også benyttes ved telefonkonsultasjon og e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd 

av SARS-CoV-2-viruset frem til 1. september 2020. Det vises til merknad B9 der forhold knyttet til e-

konsultasjon spesifiseres nærmere."  

Psykiatere har allerede en mulighet til å kreve takst 621a og 621b ved telefonkonsultasjoner. Denne 

adgangen er ikke utvidet til å gjelde videokonsultasjoner med dagens endring i normaltariffen, men vi 

har spilt inn at vi mener det må åpnes for både dette og at det skal være mulig å ha e-konsultasjoner 

på nye pasienter. Tilbakemeldingen her er at det vurderes, men er ikke fattet en beslutning ennå.  

Les hele endringsforskriften her: https://normaltariffen.legeforeningen.no/book/Spesialisttariffen-

2019-XML-a/m-494 
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