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Det vises til høringsnotat og dialog om temaet i referansegruppen. NSF støtter i sin helhet intensjonen med 
endringsforslagene. Høringsnotatet er godt skrevet og gir en god drøfting av pro et contra argumenter knyttet til 
endringene. Det er nok viktig å erkjenne at det å jobbe såpass takstbasert, som det legges opp til i denne modellen, nok 
oppleves som et vesentlig paradigmeskifte for mange sykepleiere i piloten. Det blir en avveining av insentiver, som 
støtter opp om målgruppene for piloten og en tilpassing av sykepleiers aktivitet og synliggjøring av denne i de 
eksisterende institusjonelle rammebetingelsene i fastlegeordningen. Vi har tvilt oss frem til at det er riktig å harmonisere 
noen av taksene med fastlegene sin takster. Spesielt tenker vi på konsultasjonstaksten og tidsbrukstaksten.

Kommentarer til de ulike forslagene

Innføre takst for telefonsamtaler med pasient og/eller pårørende1.
Kommentar: NSF støtter hdir sitt forslag. Telefontakst vil synligjøre og premiere intensjonene i piloten om sykepleier 
som tilrettelegger, oppfølger og koordinator for pasientene, som utfyllende for fastlegens ansvar. Endringen vil også 
bidra til å synliggjøre sykepleiers selvstendige rolle i teamet.

Takster ved hjemmebesøk2.
Kommentar: NSF støtter alle forslagene til hdir og mener det er riktig å justere både muligheten til å kombinere takstene 
i tråd med forslaget, justere opp takstens beløp, samt åpne opp for å repetere tidstaksten ved hjemmebesøk. NSF 
mener disse endringen vil støtte opp om målsettingene for teamet og bedre ivaretagelse av målgruppene. På grunnlag 
av hva vi vet i dag om fastlegenes praksis knyttet til å prioritere hjemmebesøk, så vil vi anta at risikoen for unødvendig 
legeaktivitet er lav. Vi tror endringen kun vil åpne opp for at lege og sykepleier sammen kan vurdere pasienten der dette 
er absolutt nødvendig. Det vil gi noen bedre muligheter til å understøtte intensjonene om å håndtere problemstillinger på 
et lavest mulig nivå, samt gi sykepleier mer trygghet knyttet til videre oppfølging av pasienten. Vi mener 
endringsforslagene også legger bedre til rette for å ivareta målgruppene for piloten.
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3. Takst S1b og 4. Øke takstenes beløp

Kommentar: NSF støtter alle endringsforslagene. Vi mener forslagene vil stimulere til mer selvstendig bruk av 
sykepleiere i tråd med intensjonene for piloten, herunder legge til rette for at sykepleier kan være en reell avlastning for 
fastlegene, særlig der det er snakk om koordinering og oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten og samarbeid 
med øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste.

5. Takstene S2a, S2b og S2c

Kommentar: Vi støtter hdir sine vurderinger både når det gjelder å justere taksten opp, samt justere ned tidskravet. 
Knyttet til sistnevnte, så har vi tvilt oss frem til at vi mener det kan være riktig å gå enda lenger. Det kan være riktig å 
fjerne krav til tidsbruk på både S2a og S2b. Dette vil bedre legge til rette for en harmonisering mellom sykepleier og 
fastlege i teamet og støtte opp under en fleksibel arbeidsdeling på den generelle pasientgjennomstrømningen. For å 
motvirke for korte konsultasjoner, samt stimulere til god ivaretagelse av de prioriterte gruppene, så foreslår vi å justere 
opp beløpet i tidstakst S2c, men opprettholde kravet om 20 min varighet i tråd med direktoratet sitt forslag.

6. Møtetakst S5

Kommentar: NSF har forståelse for de prinsipielle vurderingene hdir legger til grunn for å ikke foreslå endringer. Vi vil 
likevel tillegge at vi ikke er særlig bekymret for konsekvensene av å eventuelt åpne opp for at takst S5 kan kombineres 
med møtetakst for lege på samme tidspunkt. Vi vil anta at dette vil være aktuelt i særdeles få tilfeller, men mener, som 
hdir man bør være varsomme for utilsiktede konsekvenser. Vi vil likevel understreke at det i enkelte tilfeller vil være 
veldig formålstjenlig at både lege og sykepleier kan gå på et slikt møte, særlig knyttet til oppfølging av mennesker med 
langvarige og sammensatt behov av ulik karakter. Det vil kunne gi en bedre reell teamforståelse, samt gi sykepleier 
nødvendig medisinsk forankring for videre selvstendig oppfølging og koordinering til beste for pasienten. Vi tenker 
videre at det fortsatt er behov for mer veiledning av sykepleiere i takstbruk knyttet til å dekke reisetid ved 
møtevirksomhet.
 
7. Kveldstakster

Kommentar: Det er mange gode grunner for å åpne opp for kveldstakster knyttet til å ha en mulighet til å tilpasse seg 
pasientenes behov. Vi anerkjenner at dette selvsagt er et større spørsmål knyttet til hele ordningen, grenseflater til 
legevakt og arbeidstid generelt..

8. Tidstakst for e-oppfølging, takst S2ae

Kommentar: Det er viktig at pilotene premieres for å jobbe nytt og fremtidsrettet. NSF er enig i at tidstakst for e-
oppfølging for sykepleier må følge rammene for legene. Det er behov for en reell utvikling i hele allmennhelstjenesten 
på dette punktet, samt øvrig helse- og omsorgstjeneste.

9. Åpne opp for at sykepleier kan utløse legetakster etter stønadsforskriften på
selvstendig grunnlag

Kommentar: Dette dreier seg i stor grad om oppgaver sykepleier utfører knyttet til selvstendig kronikeroppfølging. Det er 
uansett helt essensielt at sykepleieaktivitet i størst grad føres på sykepleiers regningskort. NSF mener derfor at 
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ivaretagelse av å synliggjøre sykepleiers aktivitet knyttet til enkeltprosedyrer som EKG, spirometri etc må skje ved en 
utvikling av takstsystemet for sykepleiere. Det samme mener vi om utfylling av standardiserte kartleggingsskjemaer. 
Dette er et reelt dilemma knyttet til hvordan ordningen er skrudd sammen og hvordan liseansvaret er definert i dag. NSF 
har hele tiden ment at det mest formålstjenlig for fremtidens allmennhelsetjeneste, både finansielt og faglig, er å innføre 
et populasjon ansvar på praksis nivå med et sørge for ansvar knyttet til populasjonen. Da vil man i større grad enn i dag 
kunne ivareta populasjonens behov for allmenhelsetjenester uavhengig av hvem som faktisk utfører konsultasjonen 
eller prosedyren.

10. Særlig om takster ved driftstilskuddsmodellen

Kommentar: NSF har forståelse for at det er nødvendig å gjøre justeringer underveis, men vil understreke at det er viktig 
hdir holder igjen på ønsker om å utvikle aktivitetsbaserte elementer inne i modellen. Dette vil kunne bidra til at det blir 
vanskeligere å bruke piloten til å utvikle de kapitasjonselementene man ønsker for fremtiden. Vi ser også at dette er 
mulighetens kunst og ønsker å bli involvert videre i utviklingen av denne modellen.

11. Utløsing av takster for arbeid utført av helsesekretær

Ingen kommentar

12. Tidstakst for gruppeoppfølging
Kommentar: NSF støtter forslaget og mener i tillegg det er behov for å utvikle noe veiledende til pilot teamene slik at de 
blir bevisst på muligheten til å utvikle et gruppetilbud der det er grunnlag for dette.

Ta kontakt dersom det er behov for ytterligere kommentarer eller begrunnelser. NSF takker for at vi blir involvert i 
justeringene.

Med vennlig hilsen

Kari E. Bugge Jan Vegard Pettersen
Fagsjef Spesialrådgiver
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