Hjelp jeg finner ikke taksten jeg brukte før

– en hurtigguide til de nye takstene fra 1.7.2022
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UTGÅTT Takst for influensavaksine er avviklet og pasienten må som før
pandemien betale det legekontoret har satt som pris.
1ad
Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud.
Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når
kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept,
sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.
Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15,
21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.
1bd
Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk
kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning.
Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av
resept sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.
Ugyldig takstkombinasjon: alle.
1ad /
1ad ved personlig fremmøte eller ved bud
1bd
1bd ved skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon
1f
Tidligere 1f og 1j er slått sammen til ny 1f
UTGÅTT Takst for tverrfaglig konsultasjon via video- og/eller telefon
mellom fastlege og helsepersonell i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og/eller ambulansepersonell.
Staten ønsker ikke å videreføre disse takstene etter 1.7.2022
101
Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til
kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter
med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller
fedme. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står
på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Taksten kan
benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke
benyttes på legevakt. Se forskrift for fullstendig tekststreng.
100
Anoskopi er tatt inn I takst 100, ved evt. biopsi tas takst 100 i
tillegg
100
Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege er flyttet til takst
100
105
Rektoskopi er tatt inn i takst 105, ved evt. biopsi tas takst 100 i
tillegg
100
Gipsing og bandasjering, men bruk takst 105 om det er:
• reponering av luksert skulder eller albue
• reponering av kjeveluksasjon
106
Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev.
røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica er flyttet
til ny takst 106.
105
Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending
av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan
benyttes én gang per pasient er flyttet til takst 105.
100
Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema er
flyttet til takst 100
100
Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse er flyttet til takst
100
106
Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding,
teknisk assistanse, bruk av utstyr mv er flyttet til ny takst 106
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BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære
inngrep. Paracervikalblokk er flyttet til takst 100
BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev.
pleksus
er flyttet til takst 105
Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11-20 ekstrakter)
er flyttet til ny takst 106. Tas det færre enn 11 ekstrakter skal takst
177a fortsatt brukes.
Takst 100:
• Innsetting av P-stav
Takst 105:
• Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav
• Innsetting og skifting av spiral
Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring
Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen.
Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi
Tonometri hos allmennlege
Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med
nebulisator (minst 5 minutter)
Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon
Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering
på eget skjema

Merk også følgende endringer/utvidelser:
Takst
Endringer / tillegg
14
Begrepet tverrfaglig er byttet ut med flerfaglig slik at møter mellom leger
med ulik spesialisering/kompetanse gir rett til å kreve taksten selv om det
ikke deltar andre yrkesgrupper.
100
• Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om
sepsis
Følgende prosedyrer er flyttet fra 100 til takst 105:
Adekvat åpning av dyp abscess/flegmoneincisjon av pertonsillær
abscess
• Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller
albue
• Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure).
• Adekvat åpning av dyp abscess/flegmoneincisjon av pertonsillær
abscess
• Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller
albue
ULTRALYDUNDERSØKELSER:
• påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose
og postrenalt avløpshinder.
• mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre
eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax.
• vurdering av muskel- skjelettilstander.
Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal.
Taksten dekker utgifter til gel mv.
• Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der
kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen,
•

105

108

660

