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Høringssvar vedr. forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - 

endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandel 
 

Norsk Sykepleierforbund takker for muligheten til å uttale seg om forslag til endring i forskrift 
om utgifter til poliklinisk legehjelp  
 
Sykepleierforbundet har i egen rapport, overlevert departementet i juni 2009, påpekt 
behovene for at de ulike ordningene for finansiering av poliklinisk virksomhet revideres, 
samordnes og gis en utforming som underbygger overordnede helsepolitiske mål satt for 
spesialisthelsetjenesten bl.a. gjennom ny helsepersonellovgivning og foretaksreformen. Kort 
oppsummert dreier dette seg om: 
 
 Best mulig utnyttelse av ressursene (inkludert personell) stilt til rådighet for somatisk 

poliklinisk virksomhet. Ofte oppsummert i mottoet ”mer helse for hver krone” 
 Likestilling av ulikt helsepersonell mht. ansvar for å sikre faglig forsvarlighet ved 

utøvelse av spesialisthelsetjeneste 
 Polikliniske konsultasjoner som utføres like godt eller bedre ved bruk av sykepleier eller 

annet helsepersonell skal ikke utføres av lege (kostbar knapphetsressurs).  
 Økt tilrettelegging og bruk av tverrfaglige spesialistpoliklinikker gir bedre kvalitet og 

forebygger unødige innleggelser eller konsultasjoner av kronikere pga akutt forverring 
eller senkomplikasjoner. 

 
Sykepleierforbundets grunnleggende syn er at det er utøvelsen av spesialisthelsetjeneste som 
skal sikres en riktig finansiering uavhengig av hvilket helsepersonell som utøver den aktuelle 
spesialisthelsetjenesten. Dette sikres gjennom beregningen av kostnadsvekter (DRG-vekter) på 
basis av innrapporterte kostnader i tråd med til enhver tid gjeldende faglig forsvarlig praksis 
inkl. bruk av ulike helsepersonellgrupper. Hvilket helsepersonell som er best kvalifisert til å yte 
den aktuelle spesialisthelsetjenesten faglig forsvarlig er det i hht. helselovgivningen opp til den 
enkelte virksomhet å avgjøre.  Her vil både gjeldende nasjonal praksis, formelle kvalifikasjoner, 
ervervet kompetanse og personlig egnethet være avgjørende. Det overordnede mål må være å 
tilstrebe en ”helsepersonellnøytral” finansieringsordning for polikliniske spesialisthelsetjenester 
som understøtter en forsvarlig og kostnadseffektiv drift. 
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Sykepleierforbundet finner i så måte de foreslåtte endringer i forskrift om utgifter til poliklinisk 
legehjelp å være et skritt i riktig retning, dog tør ikke departementet med det foreliggende 
forslag til endringer å ta dette skrittet fullt ut. Deler av forslagets utforming oppfattes fortsatt å 
basere seg på en fordums virkelighetsoppfatning der helsehjelp gitt av lege-, tannlege- eller 
psykologspesialist oppfattes som en overordnet og mer verdifull eller kvalitativt bedre 
spesialisthelsetjeneste enn den spesialisthelsetjeneste som utøves av annet helsepersonell. 
Sykepleierforbundet finner ikke dette syn å være i samsvar med de politiske signaler gitt 
gjennom bl.a. nyere helsetjenestelovgivning og foretaksreformen. Fokus er dreid fra delegert 
myndighet til å ansvarliggjøre det enkelte helsepersonell mht. forsvarligheten i de 
helsetjenester de yter. Til grunn for dette syn ligger en erkjennelse av at kvalitet primært sikres 
på det nivå helsetjenesten faktisk utøves, dvs. hos den utøver helsetjenesten. Hvem som er 
best skikket til å gi den kvalitativt beste helsetjenesten i det enkelte tilfelle, avhenger i dag i 
langt større grad av det enkelte helsepersonells erfaring, spisskompetanse og interesse for 
problemstillingen, enn av formalkompetanse i form av grunnutdanning, det være seg 
legespesialister, sykepleiere eller annet helsepersonell. 
 

1. DIFFERENSIERTE EGENANDELER - HOVEDPROBLEMET MED DET FORELIGGENDE FORSLAG TIL ENDRINGER 
Hovedproblemet med det foreliggende forslag er innføringen av en differensiert egenandel 
avhengig av hvilken type helsepersonell som yter spesialisthelsetjenesten. Spesialister definert 
som leger, tannleger og psykologer gis rett til å innkreve en egenandel på 280 kroner (takst 
201b) under forutsetning av at deres spesialistkompetanse er innenfor relevant fagområde i 
forhold til konsultasjonens art. Legespesialister i allmennmedisin gis rett til å kreve en 
egenandel på 160 kroner (takst 205) mens alt annet helsepersonell inkludert lege-, tannlege- og 
psykologspesialister som ikke er spesialist på relevant fagområde, kun gis rett til å innkreve en 
egenandel på 130 kroner (takst 201a) for utøvelse av polikliniske spesialisthelsetjenester. 
Sykepleierforbundets innvending mot differensierte egenandeler kan kort oppsummeres i tre 
hovedpunkter: 
 
 Differensiert egenandel vil gi grobunn for uønskede vridningseffekter der mer av den 

polikliniske aktiviteten legges til lege-, tannlege- og psykologspesialist av hensyn til 
virksomhetens behov for å sikre nødvendig inntekstgrunnlag. 

 Differensiert egenandel griper inn i arbeidsgivers styringsrett mht. selv å vurdere 
hvilket helsepersonell som er mest kompetent til å yte polikliniske 
spesialisthelsetjenester 

 Differensiert egenandel slik det er skissert i forslaget vil bidra til et unødvendig tungvint 
system for innkreving av egenandel som i tillegg vil være mer eller mindre umulig å 
kontrollere. 
 

I det påfølgende vil vi utdype disse påstander nærmere og fremme forslag til endringer som 
Sykepleierforbundet mener bedre ivaretar gjeldende praksis i spesialisthelsetjenesten etablert 
på bakgrunn av de helsepolitiske signaler gitt gjennom bl.a. nyere helsetjenestelovgivning og 
foretaksreformen. 
 
Moderne spesialistpoliklinikker organiseres i dag langt oftere med utgangspunkt i tverrfaglige 
team. Dette er både et faglig og politisk klart uttrykt ønske innenfor en rekke områder av 
spesialisthelsetjenesten og da særlig knyttet til spesialisthelsetjenester for kronikere hvor 
sekundær forebygging er et vesentlig mål. Typisk eksempel på dette er diabetespoliklinikk som 
gjerne består av et team med indremedisiner, diabetessykepleier og ernæringsfysiolog. Hvem 
som tar hvilke kontroller følger en for pasienten individuelt tilpasset syklus mellom de ulike 
helseprofesjonene som sikrer nødvendig kompetanse og faglig forsvarlighet i den 
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spesialisthelsetjeneste som tilbys. Noen kontroller er hos lege, andre hos sykepleier eller 
ernæringsfysiolog avhengig av hvilke problemstillinger som er i fokus og hvem i teamet som har 
opparbeidet seg spisskompetanse på de ulike problemstillingene. Spisskompetanse i denne 
sammenheng er i mindre grad tuftet på formell grunnutdannelse. Erfaring, interesse og 
opparbeidelse av særskilt kompetanse gjennom videre- og etterutdanning er i denne 
sammenheng et langt viktigere kriterium for kvalitet på de tjenester som ytes. Dette godt 
dokumentert gjennom en rekke publikasjoner og kunnskapsbaserte oppsummeringer.  I tillegg 
er det godt dokumentert at tverrfagligheten i behandlingen innen en rekke områder av 
spesialisthelsetjenesten sikrer en kvalitativt bedre spesialisthelsetjeneste, enn det hver enkelt 
helseprofesjon alene kan tilby pasienten.  
 
Egenandelen utgjør i dag en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for spesialistpoliklinikkene. 
Spesielt gjelder dette poliklinikk knyttet til kronikeromsorg hvor prosedyrer (tilleggsfinansiert 
gjennom ISF poliklinikk) ikke utgjør noen stor del av virksomheten. En ordning som foreslått der 
virksomhetene ”premieres” med mer enn en dobbelt så stor inntekt gjennom egenandel, 
avhengig av om spesialisthelsetjenesten utøves av legespesialist med relevant spesialitet for 
problemstilling eller annet kompetent helsepersonell vil uvergelig medføre:   
 
 Tap av inntekter i form av egenandeler ved å legge om til tverrfaglig poliklinikk med økt 

bruk av annet kompetent helsepersonell enn lege. 
 Nedprioritering av en effektiv organisering av en kvalitativt bedre poliklinisk 

spesialisthelsetjeneste med økt innslag av tverrfaglige poliklinikker 
 Virksomheten ”presses” til å sette inn lege der annet helsepersonell kunne gitt en like 

god eller bedre spesialisthelsetjeneste for å sikre virksomhetens inntektsgrunnlag.  
 
Sykepleierforbundet vil fremme forslag om at egenandel ved poliklinisk behandling i 
spesialisthelsetjenesten er den samme, uavhengig av hvilken type helsepersonell det er som 
utøver spesialisthelsetjenesten. For pasienten vil en slik ordning etter vårt syn ikke medføre en 
økt egenandelsbelastning all den tid dette i praksis har vært gjeldende ordning ved de fleste 
spesialistpoliklinikkene frem til innføringen av ISF-poliklinikk i 2008. Praksis frem til 2008 
innebar at langt de fleste polikliniske konsultasjoner innen spesialisthelsetjenesten ble 
registrert som legekonsultasjoner med den begrunnelse at en legespesialist alltid stod ansvarlig 
for den tjenesten som ble gitt. Dette uavhengig av hvilket helsepersonell som i praksis utførte 
konsultasjonen. I realiteten er denne ordningen også videreført etter 2008 ved en rekke 
spesialistpoliklinikker og frem til i dag grunnet uklare og mangelfullt implementerte 
retningslinjer. Pasientene har følgelig i overveiende grad betalt egenandel og materialgebyr 
som for konsultasjon hos legespesialist, selv om lege ikke fysisk har vært tilstede både før og 
etter endringene som inntrådte i 2008. Ordningen var frem til 2008 oppfattet å være allment 
akseptert både av styresmakter og av pasientene. En videreføring av enhetlig egenandel 
uavhengig av hvilket helsepersonell som utfører spesialisthelsetjenesten i ny forskrift, vil 
følgelig ikke være noe nytt eller i praksis gi pasientene en økt belastning i form av egenbetaling.   
Det er videre vår oppfatning basert på kontakt med egne medlemmer at pasientens 
betalingsvilje ikke er knyttet til hvem som yter spesialisthelsetjenesten men til kvaliteten på og 
resultatet av den spesialisthelsetjenesten som ytes.  
 
Sykepleierforbundet vil i denne sammenheng få påpeke at vi vanskelig kan se hvorledes 
Departementet ser for seg å gjennomføre en ordning med differensiert egenbetaling, som i 
tillegg skiller på om lege-, tannlege- eller psykologspesialist er spesialist innefor relevant 
fagområde for den aktuelle konsultasjonen. Hvem skal avgjøre hvilken spesialitet som er 
relevant for den problemstillingen som håndteres i en tid da de ulike spesialitetene i langt 
større grad enn tidligere overlapper hverandre? Etter Sykepleierforbundets oppfatning vil det 
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være umulig både å lage retningslinjer for og å kontrollere en slik retningslinje, all den tid det 
ikke lengre er de formelle kvalifikasjonskravene til de ulike spesialistene som avgjør hvem som 
er ”spesialisten” jmfr. det som er nevnt i tidligere avsnitt.  
 
En lik egenandel for all spesialisthelsetjeneste gitt poliklinisk vil etter Sykepleierforbundets syn 
effektivt understøtte en ønsket utvikling i retning av mer bruk av tverrfaglige poliklinikker, 
spesielt innefor kroniker- og kreftomsorgen, og vil frigjøre legeressurser til annet prioritert 
arbeid. Kort sagt vil lik egenandel, i langt større grad enn det foreliggende forslag, medføre at vi 
”får rett personell på rett plass” med en kvalitativt bedre og mer effektiv spesialisthelsetjeneste 
til følge.  Dette helt i tråd med den styringsrett og – mulighet virksomhetene er gitt gjennom 
nyere helsetjenestelovgivning bl.a.  Helsepersonelloven og Spesialisthelsetjenesteloven.  
 
Med lik egenandel uavhengig av helsepersonell som utøver den polikliniske 
spesialisthelsetjenesten, vil også problemet med et evt. differensiert gebyr ved manglende 
oppmøte bortfalle. Gebyret settes likt den enhetlige egenandel for den polikliniske 
konsultasjonen.  
 
For virksomhetene vil de endringer samlet medføre en betydelig forenkling av gjennomføring, 
oppfølging og kontroll knyttet til egenandeler ved polikliniske konsultasjoner. Det samme vil 
være tilfelle mht. tilsynsmyndighetenes mulighet for kontroll av at retningslinjene etterleves i 
hht. forskrift. 
 

2. PASIENTBETALING FOR BANDASJEMATERIELL OG BEDØVELSESMIDLER - ET ULØST PROBLEM 
Det fremlagte forslag til endringer av forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp innebærer 
ingen endring knyttet til virksomhetenes rett til å ta seg betalt for utgifter knyttet til medgått 
bandasjemateriell og bedøvelsesmidler (forskriftens kap. 2.2 merknad 2H). Ved innføring av 
rett til innkreving av egenandel for alt helsepersonell åpner forskriften også for pasientbetaling 
mht. medgått bandasjemateriell og bedøvelsesmidler for konsultasjoner utført av andre enn 
lege. Dette finner vi å være en ønsket og riktig endring all den tid kostnadene til 
bandasjemateriell og bedøvelsesmidler ofte kan være vel så store ved sykepleiekonsultasjoner 
som ved legekonsultasjonene f.eks. ved hud- og sårpoliklinikkene. 
 
Et uløst problem er imidlertid når spesialistpoliklinikkene kan benytte takst 204a (maks 25 
kroner) og takst 204b (maks 75 kroner) etter innføring av ISF poliklinikk i 2008. Reguleringen av 
dette var frem til 2008 koblet til den enkelte takst i takstheftet utarbeidet av NAV. Etter 
innføring av ISF-poliklinikk i 2008 er det ikke kommet nye retningslinjer for når virksomhetene 
er berettiget å benytte takst 204a eller 204b. Ved spørsmål om dette har Hdir vist til tidligere 
praksis og lagt ut kopi av det utgåtte  
NAV-takstheftet for 2007 som retningsgivende for når en kan ta hvilken takst. I praksis har 
dette medført at virksomhetene har måttet videreføre registrering etter den utgåtte 
takstbaserte NAV-ordningen for å kunne administrere innkrevning av pasientbetaling for 
bandasjemateriell og bedøvelsesutstyr. Dette i tillegg til de registreringskrav som kreves etter 
ny ordning (ISF-poliklinikk). Dette er et betydelig og unødvendig merarbeid mht. opplæring, 
gjennomføring og kontroll for den enkelte virksomhet og legger beslag på ikke ubetydelige 
personellressurser i poliklinikken som ellers kunne vært anvendt til pasientrettet arbeid. 
 
Et bedre alternativ til nye detaljerte retningslinjer for pasientbetaling av bandasjemateriell og 
bedøvelsesmidler knyttet til ISF-poliklinikk, vil etter Sykepleierforbundets syn være å fjerne hele 
ordningen og i stedet legge disse utgifter inn i beregningsgrunnlaget for ISF-poliklinikk. En slik 
endring vil slik Sykepleierforbundet vurderer det være en betydelig forenkling fra dagens 
relativt uklare og kompliserte ordning. En forenklet ordning vil frigjøre personellressurser i 
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poliklinikken til pasientrettet arbeid og bidra til økt effektivitet i spesialisthelsetjenesten. Et 
annet alternativ kan være å dekke disse kostnadene inn gjennom en minimalt økt egenandel 
for poliklinisk konsultasjon. 
 
Dersom Departementet velger å opprettholde særskilt pasientbetaling for bandasjemateriell og 
bedøvelsesmidler, ber Sykepleierforbundet om at det utarbeides klare retningslinjer for bruken 
av takst 204a og 204b tilpasset gjeldende finansieringsordning, ISF-poliklinikk. Dette slik at det 
blir mulig helt å utfase de utgåtte NAV-takster ved spesialistpoliklinikkene. Vi ber om at et slikt 
arbeid i så fall sees i sammenheng med endring av forskriften og at virksomhetene ved 
ikrafttredelse av ny forskrift også mottar nødvendig retningslinjer for bruk av takst 204a og 
204b etter ny ordning (ISF-poliklinikk).  
 
 
3. ØKONOMISKE ESTIMAT OG KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHETENE 
Sykepleierforbundet har ikke forutsetning for å kunne uttale seg spesifikt om de økonomiske 
estimatene gjort i høringsnotatets pkt 5, men vil komme med noen generelle betraktninger 
knyttet til konsekvensene for virksomhetene.  
 
Omleggingen fra NAV-takster til ISF-poliklinikk ved spesialistpoliklinikkene var fra 
Departementets side ikke ment å skulle endre virksomhetens inntekter i form av refusjon og 
egenandeler knyttet til poliklinisk aktivitet. Det ble fra myndighetenes side presisert at 
virksomhetene skulle sikres inntekter fra poliklinisk aktivitet på nivå med den takstbaserte 
ordning i NAV. 
 
Virksomhetenes inntekter knyttet til poliklinisk aktivitet kommer i dag fra tre kilder:  
 Basistilskudd (Helseforetakene) eller driftstilskudd (private aktører med RHF-avtale) fra 

RHF 
 ISF-poliklinikk 
 Egenandeler og pasientbetaling 

 
I de fremlagte estimatene for økonomiske virkninger av endringsforslaget fremkommer det at 
virksomhetene vil få en redusert inntjening knyttet til egenandeler dersom forslaget 
gjennomføres. 
For at virksomhetene ikke skal få reduserte inntekter knyttet til sin polikliniske aktivitet må 
inntektstapet for reduserte egenandeler kompenseres gjennom en av de to gjenstående 
inntektskildene, Basis-/Driftstilskudd eller ISF-poliklinikk. Sykepleierforbundet kan ikke se at 
departementet har redegjort for hvorledes de vil løse denne utfordringen i det foreliggende 
høringsnotat. På den annen side vil denne utfordringen forsvinne om Sykepleierforbundets 
forslag fremsatt under pkt. 1 i denne høringsuttalelsen tas til følge og en innfører en enhetlig 
egenandel for polikliniske spesialisthelsetjenester, uavhengig av hvilket helsepersonell som 
utfører helsetjenesten og på et nivå med det som frem til 2008 var den altoverveiende 
gjeldende praksis (280 kroner). 
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4. OPPSUMMERT HOVEDPUNKTER 
 

 Sykepleierforbundet stiller seg positive til en forskriftsendring som åpner for at 
egenandel og utgifter til bandasjemateriell og lokalbedøvelse kan innkreves uavhengig 
av hvilket helsepersonell som yter spesialisthelsetjenesten 

 Sykepleierforbundet vil sterkt fraråde den foreslåtte ordning med differensierte 
egenandeler avhengig av hvilket helsepersonell som yter spesialisthelsetjenesten. En 
ordning som skissert av departementet med differensierte egenandeler er etter 
Sykepleierforbundets vurdering hverken i tråd med gjeldende helsepolitikk eller 
gjennomførbar i praksis. Videre vil etter Sykepleierforbundets syn den foreslåtte 
ordning med differensierte egenandeler slik den fremkommer av forslag til ny forskrift 
være umulig å kontrollere. En ordning med differensierte egenandeler vil bidra til et 
betydelig byråkrati og beslaglegge viktige personellressurser ved 
spesialistpoliklinikkene som bedre kunne vært satt inn i pasientrettet arbeid. 

 Sykepleierforbundet foreslår at egenandel i forbindelse med polikliniske konsultasjoner 
gjøres uavhengig av hvilket helsepersonell som utøver spesialisthelsetjenesten. En 
videreføring av en enhetlig egenandel på nivå med den praksis som gjaldt frem til 2008, 
og som i realiteten langt på vei er videreført frem til i dag, vil slik Sykepleierforbundet 
vurderer det hverken øke betalingspresset på pasientene i vesentlig grad, svekke 
virksomhetenes inntjening på poliklinisk virksomhet eller påvirke statens utgifter 
knyttet til frikortordningene (egenandelstak 1 og 2).  

 Sykepleierforbundet vil foreslå at ordningen med pasientbetaling knyttet til 
bandasjemateriell og bedøvelsesmiddel (Takst 204a og 204b) fjernes og at disse 
utgiftene i stedet innlemmes i beregningsgrunnlaget for ISF poliklinikk, alternativt 
kompenseres gjennom en minimal økning av egenandelen ved poliklinisk konsultasjon.  
En forenkling av egenbetalingen som skissert under dette og foregående punkt vil bidra 
til å frigjøre personellressurser ved poliklinikkene til økt pasientrettet innsats.  

 Dersom departementet fastholder ordningen med pasientbetaling for 
bandasjemateriell og bedøvelsesmiddel, er det behov for å etablere nye retningslinjer 
knyttet til bruk av takst 204a og 204b basert på ISF-poliklinikk og ikke slik som nå basert 
på den ordning som ble avviklet i 2008 (NAV-takster). 

 Dersom departementet fastholder å gjennomføre en ordning med differensiert 
egenandel, må departementet redegjør for hvorledes tapte inntekter knyttet til 
egenandeler ved poliklinisk aktivitet skal kompenseres for de berørte virksomheter. 
Dette i tråd med de signaler som ble gitt ved omleggingen i 2008, der det ble tydelig 
presisert at innføring av ISF-poliklinikk, ikke var et sparetiltak og i så måte ikke skulle 
påvirke virksomhetenes mulighet for inntjening knyttet til poliklinisk virksomhet. 

 
Ut over de kommentarer som fremkommer av denne høringsuttalelse har Norsk 
Sykepleierforbund ingen innsigelser mot de øvrige foreslåtte endringer i forskrift om utgifter til 
poliklinisk legehjelp. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lisbeth Normann Arvid Libak 

Forbundsleder Avdelingssjef 
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