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Takstrundskrivet 2015 
 

1. Krav om oppkobling til Norsk Helsenett 

 

1.1 Helsenett innen 1. januar 2016 

Avtalespesialister som har 50-100% driftsavtale med regionale helseforetak skal være tilknyttet 

helsenett innen 1. januar 2016.  

 

Kravet fra myndighetene innebærer at alle avtalepraksiser pr 1. januar 2016 skal ha et 

elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, 

herunder samhandling med andre helseaktører, samt at avtalepraksisen skal være tilknyttet 

helsenettet (Norsk Helsenett SF).  

 

Bakgrunnen for kravet om tilknytning til helsenettet er at det i lang tid har vært fokus på sikker 

utveksling av sensitiv pasientinformasjon. Dette gjenspeiles i helselovgivningen og i legenes og 

psykologenes rammeavtaler med de regionale helseforetakene. Avtalespesialister i somatikk har 

lenge hatt pålegg om tilknytning til helsenett. Psykiaterne hadde tidligere et unntak fra dette 

kravet, men etter at unntaket ble opphevet 1. juli 2012 har psykiaterne også krav om tilknytning 

til Norsk Helsenett. 

  

Regjeringen og helseminister Bent Høie har satt i gang et prosjekt for å utvide 

avtalespesialistordningen og øke antall avtalespesialister. En del av forutsetningen for en slik 

utvidelse er at alle avtalepraksiser må ha et elektronisk pasientjournalsystem som er lagt til rette 

for samhandling med andre helseaktører, og at denne kommunikasjonen går via helsenettet. 

Avtalen om tilknytning til helsenettet må derfor også ses i sammenheng med et arbeid for å 

styrke avtalespesialistordningen og for å utvide antall hjemler. 

 

1.2 Unntak 

Deltidshjemler under 50% - automatisk unntak 

Avtalespesialister med deltids driftsavtaler under 50% er unntatt fra kravet om oppkobling mot 

helsenett (avtaler på 50% er ikke unntatt). Oppkobling mot helsenett er altså frivillig dersom du 

har en deltidshjemmel på 49,9% eller mindre.  

 

Unntak for denne gruppen gis automatisk. Du trenger altså ikke å søke om unntak dersom du 

har mindre enn 50% driftsavtale.  

 

Dersom du ikke ønsker unntak på grunn av lav hjemmelsstørrelse, må du melde fra til ditt 

regionale helseforetak slik at økonomisk kompensasjon tilpasset hjemmelsstørrelsen kan legges 

på drifsttilskuddet.  

 

Dersom du allerede er eller vil bli tilknyttet helsenettet og ønsker å motta kompensasjonen fra 

1. januar 2016, må du melde dette til regionalt helseforetak innen 1. oktober 2015. 

 

Avtalespesialister som har fylt 65 år – unntak etter søknad 

Dersom du har fylt 65 år pr 1. juli 2015 og har tenkt å avslutte din praksis senest ved fylte 70 år, 

kan du søke om unntak fra kravet om oppkobling til helsenettet. De psykologer som gis unntak 

mottar ikke økonomisk kompensasjon for oppkobling og drift av helsenett, jf punkt 2.2. 

 

Søknad om unntak sendes til ditt regionale helseforetak innen 1. oktober 2015.  
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Dersom du er over 65 år og ikke ønsker unntak fra kravet om å være tilknyttet helsenett, trenger 

du altså ikke å gi regionalt helseforetak beskjed om dette. Du vil følgelig da også motta 

økonomisk kompensasjon for oppkobling fra 1. januar 2016.  

 

Det følger av rammeavtalen at driftsavtalen bortfaller automatisk ved fylte 70 år. Psykologene 

har imidlertid i sin rammeavtale en bestemmelse om at psykologer etter søknad til RHF kan 

innvilges forlengelse av driftsavtalen for ett år av gangen inntil fylte 75 år. Merk at du etter 

avtalen som er inngått om oppkobling til helsenett og økonomisk kompensasjon for dette, ikke 

vil få forlenget din driftsavtale utover fylte 70 år dersom du har unntak fra kravet om 

tilknytning til helsenett.  

 

Kun refusjonsrett 

Kravet om tilknytning til helsenett gjelder kun psykologer som har driftsavtale med de 

regionale helseforetakene. Dette innebærer at for psykologer som driver privatpraksis basert på 

trygderefusjon uten driftsavtale (etter overgangsordning for de som hadde rett til trygderefusjon 

før 1. januar 1993), er det ikke et krav om tilknytning til helsenett. For denne gruppen er altså 

oppkobling mot helsenett fortsatt frivillig. Denne gruppen vil ikke få økonomisk kompensasjon 

for en eventuell oppkobling.  

 

1.3 Økonomisk kompensasjon 

Psykologforeningen har i flere år arbeidet for at våre avtalespesialister skal få økonomisk 

kompensasjon for et krav om oppkobling og drift av helsenett i avtalepraksis.  

 

Avtalen som nå er inngått innebærer at det gis et tillegg på driftstilskuddet på kr 13.000 pr år 

i 100% avtalehjemmel.  

 

Tillegget gis med virkning fra 1. januar 2016. For deltidshjemler reduseres tillegget tilsvarende 

hjemmelsstørrelsen. Tillegget på driftstilskuddet gis ikke til de gruppene som unntas fra kravet 

om oppkobling til helsenett, jf punkt 2.2 ovenfor. 

 

Avtalen om kompensasjon på kr 13.000 innebærer for de fleste at RHFene dekker ca 60% av de 

årlige driftskostnadene ved helsenett. Beløpet legges på driftstilskuddet slik at at summen hvert 

år vil øke med samme prosent som driftstilskuddet ellers øker.  

 

Medlemsavgiften for linje til helsenett er i dag kr 525 pr mnd. Dersom medlemsavgiften øker i 

perioden frem til forhandlingene i 2016, er det avtalt at dette skal gi grunnlag for ytterligere 

kompensasjon i 2016. En slik prisøkning er varslet fra Norsk Helsenett. I tillegg vil vi også 

forhandle om momskompensasjon. 

 

Kompensasjonen for drift av helsenett er betydelig bedre enn hva andre behandlergrupper har. 

Selv om det kun gis kompensasjon for løpende driftsutgifter, og ikke for engangskostnad ved 

oppkobling til helsenett, har forhandlingsutvalget for avtalespesialister vurdert det som 

hensiktsmessig å inngå avtalen om oppkobling. Dette for å unngå et pålegg i forskrift om 

oppkobling mot helsenett uten kompensasjon. 

 

1.4 Hvordan går jeg frem for å kobles på helsenett  

Norsk Helsenett SF åpnet i 2012 opp for at linje på helsenettet kan leveres av såkalte ASP-

leverandører. Dette innebærer at oppkobling og drift av linje til helsenett kan gjøres både 
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enklere og rimeligere dersom din journalleverandør leverer denne tjenesten med linje til 

helsenettet som en del av løsningen for elektronisk pasientjournal (EPJ).  

 

Dersom du allerede benytter PsykBase som EPJ-leverandør:  

PsykBase har inngått en avtale med helsenett som innebærer forenklede rutiner ved tilknytning 

og at all kontakt, bestilling og brukerstøtte til helsenett kan gå gjennom PsykBase. For 

informasjon og fremgangsmåte, se lenke: 

http://www.psykbase.no/online/aktuelt/6301-sa-enkelt-er-norsk-helsenett-gjennom-psykbase/ 

 

Du trenger både PsykBase Online og Meldingstjenesten for å kunne koble deg til Norsk 

Helsenett via PsykBase.  

De som kun har lokalt installert versjon av PsykBase må påregne følgende tilleggskostnader 

ved tilknytning til helsenett via PsykBase: 

 

Online-tjenesten 

Etablering:   kr 2950 

Abonnement:    kr 390 pr mnd 

 

Meldingstjenesten 

Etablering:    kr 2900 

Abonnement:    kr 600 pr mnd 

Meldinger til Helfo/NAV og Norsk Pasientregister (NPR) er inkludert. Meldinger utover dette 

(f eks Henvisning, Epikrise, Dialogmelding) koster kr 900 pr meldingstype i etablering. Ingen 

løpende kostnad.  

 

Helsenett 

Medlemspris/abonnement:  kr 525 pr mnd 

Drift av linje (PsykBase): kr 190 pr mnd 

 

Sertifikater og utstyr fra BuyPass 

Virsomhetssertifikat:   kr 2500 

Personlig smartkort:   kr 379 

Smartkortleser USB:   kr 150 

   

Alle priser ovenfor er eksklusiv merverdiavgift (mva).  

 

Dersom du allerede abonnerer på PsykBase Online og Meldingstjenesten vil du kun få ekstra 

utgifter knyttet til medlemspris i Norsk Helsenett og linjedrift i PsykBase knyttet til dette. De 

som har PsykBase Online uten meldingstjenesten, må altså ha denne i tillegg for å kunne kobles 

mot helsenett.   

 

Dersom du benytter en annen EPJ-leverandør enn PsykBase:  

Du må kontakte din leverandør for å forhøre deg om de tilbyr linje til Norsk Helsenett. Dersom 

de ikke tilbyr denne tjenesten, må du enten bytte journalleverandør eller kontakte Norsk 

Helsenett direkte med forespørsel om lokal installasjon av helsenett. For informasjon og 

fremgangsmåte se vedlagte lenke:   

https://www.nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/helsenettet/Sider/hvordan-bestiller-jeg-tilknytning-til-

helsenettet.aspx 

 

http://www.psykbase.no/online/aktuelt/6301-sa-enkelt-er-norsk-helsenett-gjennom-psykbase/
https://www.nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/helsenettet/Sider/hvordan-bestiller-jeg-tilknytning-til-helsenettet.aspx
https://www.nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/helsenettet/Sider/hvordan-bestiller-jeg-tilknytning-til-helsenettet.aspx


5 

 

Kostnadene ved en slik lokal installasjon av helsenettet vil være noe høyere enn ved tilgang 

gjennom EPJ-leverandør. I tillegg vil denne løsningen etter vår oppfatning kreve noe mer 

administrasjon. Se lenke for kostnader ved lokal installasjon av helsenett:  

https://www.nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/helsenettet/Sider/Hvordan-prises-tilknytningen-til-

helsenettet-for-sma-og-mellomstore-organisasjoner.aspx  

 

 

2. Driftstilskudd og takster økes 

Fullt driftstilskudd er økt til kr 471.360 på årsbasis med virkning fra 1. juli 2015.  

 

Fullt driftstilskudd med kompensasjon for oppkobling og drift av helsenett vil økes til kr 

484.380 på årsbasis med virkning fra 1. januar 2016, jf punkt 1 ovenfor.  

 

Den økonomiske rammen for årets oppgjør er 2% pr 1. juli. Det er da lagt til grunn at 

avtalespesialister skal ha en inntektsvekst i 2014 på 2,5 % og en kompensasjon for en antatt 

vekst i kostnader/utgifter på 2,1 %. 

 

De fleste takster er økt med 1-2 %. Takstene 10 og 31-33 er økt med 4-5%. Takst 24 er økt 

betydelig.  

 

Avsetning til fondet for videre- og etterutdanning av psykologer blir i perioden på kr 1.738.000.    

 

 

3. Pasientenes egenandeler og egenandelstak 

Pasientenes egenandel er uendret i 2015. Egenandelstaket for pasientenes egenbetaling er kr 

2.185 pr år fra 1. januar 2015. 

 

Psykolog Egenandel 

Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 320 kroner 

Sesjon 1,5 time 479 kroner 

Sesjon 2 timer 640 kroner 

Sesjon 2,5 timer 799 kroner 

Sesjon 3 timer 960 kroner 

Gruppeterapi, minst 2 timer 320 kroner 

Gruppeterapi, minst 3 timer 479 kroner 

 

  

https://www.nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/helsenettet/Sider/Hvordan-prises-tilknytningen-til-helsenettet-for-sma-og-mellomstore-organisasjoner.aspx
https://www.nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/helsenettet/Sider/Hvordan-prises-tilknytningen-til-helsenettet-for-sma-og-mellomstore-organisasjoner.aspx
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4. Takstendringer 

4.1 Ny takst 28: Gruppeterapi av barn 

Det er innført en ny takst 28a-d. Taksten kan benyttes når det er faglig behov for gruppeterapi 

av barn. Dette gjelder for eksempel barn som har mistet nære pårørende (sorggrupper), opplevd 

seksuelle overgrep, vært mobbet, utsatt for vold eller lever med alvorlig sykdom i familien (f 

eks kreft).  

 

Takst 28a gjelder gruppeterapi av barn, minst to timer. Takst 28c gjelder for minst tre timer. 

Takst 28b og d gir tillegg pr deltaker i gruppen. Det godtgjøres for inntil 8 deltakere i 

barnegrupper.  

 

Takst 28 kan kombineres med takst 40 (tillegg for bruk av tolk).    

 

4.2  Takst 23 (familieterapi) og takst 32 (samtale med pårørende) kan kombineres med 

takst 12 (spesielle funksjonsundersøkelser) og takst 13 (miljøvurdering)  

Dersom pasienten ikke kan gi nødvendig informasjon for vurderinger etter takstene 12 og 13, 

kan denne informasjonen innhentes fra pårørende i psykoterapeutisk familiearbeid (takst 23a-f) 

eller i nødvendig samtale med pårørende (takst 32). 

 

Takst 23 og takst 32 kan ikke utløses for tid medgått til informasjonsinnhenting til bruk i 

undersøkelser som utløser takst 12 og 13. Det er altså fortsatt et krav at takst 12 og 13 skal ha 

egen tid med pasient eller med pårørende for innhenting av informasjon til bruk i vurderingen 

av takst 12 og 13.  

 

Takst 23 kan i tillegg til takst 12 og 13 også kombineres med takst 10e (krise), takst 27 (tillegg 

for de 6 første konsultasjoner), takst 40 (tillegg for bruk av tolk), samt takst 51 og 52 

(reisetillegg). 

 

Takst 32 kan i tillegg kombineres med takst 40 (tillegg for bruk av tolk). 

 

 

5. Takstbruk 

5.1 Tilleggstakstene 10e, 27 og 40 

Utgangspunktet og hovedregelen er at alle takster krever egen tid med pasienten i 

konsultasjonen. Unntak gjelder for tilleggstakstene  

 takst 10e (akutt krise),  

 takst 27 (tillegg for 6 første konsultasjoner for nyhenviste pasienter) og  

 takst 40 (tillegg for bruk av tolk)  

Disse takstene skal ikke ha egen tid i konsultasjonen, men kommer i tillegg til andre takster i 

samme tidsrom. Hvilke takster som kan kombineres med tilleggstakstene fremgår av ordlyden i 

den enkelte takst, jf takstforskriften nedenfor. Det er viktig å være nøye med takstbruken, og 

særlig når det utløses flere takster i samme konsultasjon. Takstbruken må også gjenspeiles i 

pasientjournalen. 

 

5.2 Litt om samarbeidstakstene 

Takst 31 (rådgivning overfor behandlende instans), takst 32 (nødvendig samtale med 

pårørende) og takst 33 (samarbeidsmøter) kan kombineres med andre takster med utgangspunkt 

i samme konsultasjon, men ikke på samme tidspunkt.  
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Takst 31 kan benyttes for rådgivning som skjer i flere etapper. HELFO er innforstått med at 

rådgivning overfor behandlende instans ikke alltid vil kunne skje samlet. Takst 31 vil bli avvist 

av HELFO dersom tidspunktet for taksten overlapper med en ny pasient/konsultasjon. Takst 31 

må i så fall føres på et tidspunkt hvor du ikke har pasienter, f eks på ettermiddag/kveld. Takst 

31 gjelder rådgivning både pr telefon og skriftlig. Omfanget av rådgivningen må kunne 

dokumenteres overfor HELFO ved forespørsel.  

 

Bruk av takst 31 må vurderes opp mot bruk av takst 33. Takst 31 gjelder konkret rådgivning, 

mens takst 33 gjelder ved mer generelle møter om enkeltklienter.    

 

Takst 32 er en stykkpristakst uten tidsangivelse og skal benyttes ved nødvendig og 

psykologfaglig samtale med pårørende. I mange typer behandling er det i dag både effektivt og 

nødvendig å ha samtaler med pårørende. 

 

Takst 33 gjelder samarbeidsmøter med helse- skole- eller sosialfaglig personell om konkrete 

pasienter. Hvilke instanser som har deltatt på møtet må opplyses om på regningskortet. Takst 

33a gjelder første halvtimen og takst 33b for hver senere påbegynte halvtime. All reisetid skal 

tas med i tidsberegningen. Takst 33 kan også brukes ved telefonmøter.   

 

5.3 Spørsmål om takstbruk 

Vi får jevnlig spørsmål om bruk av ulike takster. Reglene for takstbruk skal ikke være endret ut 

over det som er nevnt i Psykologforeningens rundskriv med tilhørende takstforskrift.  

 

Dersom du har spørsmål om takstbruk eller andre spørsmål knyttet til avtalepraksis, kontakt 

forhandlingsavdelingen på e-post forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no. 

 

 

6. Annen viktig informasjon 

6.1 Henvisningsrett for psykologer 

Folketrygdloven endres med virkning fra 1. juli 2015. Lovendringen innebærer at alle 

psykologer vil ha anledning til å skrive henvisninger som utløser refusjon fra folketrygden. 

Pasienter skal kunne henvises til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk 

helsevern, inkludert avtalespesialister og nevropsykologisk utredning.  

 

Formålet med lovendringen er å gjøre det lettere for pasienten å få riktig behandling, samt en 

forenkling og tidsbesparelse for både pasienten og for helsetjenesten. 

 

For avtalespesialistene innebærer dette at de vil kunne: 

 motta og vurdere henvisninger fra andre psykologer 

 henvise pasienter videre, f eks til DPS eller andre avtalespesialister  

 

Se praktisk informasjon om henvisningsretten på våre nettsider 

http://www.psykol.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Medlemsnytt/Medlemsnytt-

2015/Medlemsnytt-nr.-6-2015/Praktisk-informasjon-om-

henvisningsretten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Medlemsnytt

%20nr.%206%20-%202015  

 

  

mailto:forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no
http://www.psykol.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Medlemsnytt/Medlemsnytt-2015/Medlemsnytt-nr.-6-2015/Praktisk-informasjon-om-henvisningsretten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Medlemsnytt%20nr.%206%20-%202015
http://www.psykol.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Medlemsnytt/Medlemsnytt-2015/Medlemsnytt-nr.-6-2015/Praktisk-informasjon-om-henvisningsretten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Medlemsnytt%20nr.%206%20-%202015
http://www.psykol.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Medlemsnytt/Medlemsnytt-2015/Medlemsnytt-nr.-6-2015/Praktisk-informasjon-om-henvisningsretten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Medlemsnytt%20nr.%206%20-%202015
http://www.psykol.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Medlemsnytt/Medlemsnytt-2015/Medlemsnytt-nr.-6-2015/Praktisk-informasjon-om-henvisningsretten?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Medlemsnytt%20nr.%206%20-%202015
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6.2 Spesialisterklæringer for NAV 

Psykologforeningen har tidligere i år informert om endringer i NAVs rutiner for 

spesialisterklæringer i vårt nyhetsbrev til medlemmer.  

 

Se våre nettsider for mer informasjon  

http://psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/For-privatpraktiserende/Til-deg-som-

skriver-erklaeringer-for-NAV  

 

 

6.3 Driftstilskudd og trygdeytelser under sykdom 

Vi minner om rammeavtalens bestemmelse om driftstilskudd under sykdom, jf pkt 9.5. Ved 

sammenhengende sykdom utbetales driftstilskuddet uendret i inntil 16 kalenderdager.  

 

Samtidig som driftstilskuddet opphører fra og med 17. sykedag, har selvstendig 

næringsdrivende rett til sykepenger etter folketrygdloven. Det er imidlertid viktig å være klar 

over at sykepengene fra folketrygden fra og med 17. sykedag bare dekker 65 % av 

inntektsgrunnlaget, jf folketrygdloven § 8-34. Inntektsberegningen er som vanlig for 

folketrygdens ytelser begrenset oppad til 6G (tilsvarer kr 540.408 fra 1. mai 2015).    

 

Selvstendig næringsdrivende har altså etter folketrygden en vesentlig dårligere 

sykepengeordning, og den obligatoriske trygdeavgiften gir ikke samme ytelser for 

næringsdrivende som for lønnsmottakere og frilansere.  

 

Selvstendig næringsdrivende kan etter folketrygdloven § 8-36 tegne en frivillig forsikring for 

tillegg til sykepenger etter ett av følgende tre alternativer: 

a) 65% dekning fra første sykedag 

b) 100% dekning fra 15. sykedag 

c) 100% dekning fra 1. sykedag 

 

Premien for disse forsikringene fastsettes i forskrifter til § 23-6. I 2015 er premien fastsatt til 

henholdsvis 2,0 %, 2,9 % og 9,9 % av forventet pensjonsgivende årsinntekt i 

næringsvirksomheten. Øvre grense for sykepengegrunnlaget på 6G gjelder selv om forsikring er 

tegnet. 

 

Psykologforeningen anbefaler alle psykologer å undersøke forsikringstilbudet hos ulike 

forsikringsleverandører. Dette gjelder spesielt for psykologer med deltids privatpraksis og 

deltids ansettelsesforhold.   

 

6.4 Satser for oppdrag i fylkesnemndene 

Det er dessverre fortsatt ingen endringer i satsene for fagkyndige oppdrag i fylkesnemndene, 

som ikke har vært regulert siden 2001.  

 

Psykologforeningen har gjentatte ganger vært i kontakt med Barne-, likestillings- og 

integreringsdepartementet (BLD) om manglende utvikling i satsene. BLD viser i sitt svar 

høsten 2014 til at heller ikke satsene for alminnelige medlemmer og barnets talsperson har vært 

justert. Departementet har valgt å prioritere en økning i saksbehandlingskapasiteten fremfor en 

justering av satsene. BLD har tidligere sagt at de ikke har problemer med å få psykologer til å 

påta seg disse oppdragene og at de derfor heller ikke har sett behov for å justere satsene. 

 

http://psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/For-privatpraktiserende/Til-deg-som-skriver-erklaeringer-for-NAV
http://psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/For-privatpraktiserende/Til-deg-som-skriver-erklaeringer-for-NAV
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6.5 Kun refusjonsrett – hvem skal betale for tolken 

For psykologer med driftsavtale er det Regionalt helseforetak som dekker utgiftene til tolk. 

Helsedirektoratetopplyser at verken HELFO eller RHFet dekker utgifter til tolk dersom 

psykologen har kun refusjonsrett uten driftsavtale.  

 

Takst 40 er en tilleggstakst og en gjennomsnittsbetraktning for psykologens merarbeid knyttet 

til bruk av tolk. Beløpet på taksten er altså ikke ment som betaling til tolken. Dersom 

psykologen har kun refusjonsrett må derfor pasienten selv dekke utgifter til tolk.  

 

6.6 Refusjonsrett etter avsluttet driftsavtale 

Dersom du har drevet refusjonsbasert praksis fra før 1. januar 1993, og fortsatt tilfredsstiller 

kravene til autorisasjon og spesialistgodkjenning, har du etter en midlertidig overgangsordning 

hjemlet i forskrift av 18. juni 1998 rett til å drive praksis med kun refusjon selv om du sier opp 

driftstilskuddet. Det er en forutsetning at du har drevet praksis sammenhengende og fortsatt 

driver praksis av et visst omfang.  

 

De som driver refusjonsbasert praksis uten driftstilskudd kan ta et mellomlegg fra pasientene 

utover egenandel. Det er ikke regulert hvor stort dette mellomlegget skal være, men det er kun 

vanlig egenandel som teller med i frikortgrensen. Priser må tydelig fremgå når du inngår 

behandlingsavtale med pasienten.   

 

Hva gjør du når du slutter med driftstilskudd? 

Dersom du tilfredsstiller vilkårene og ønsker å fortsette med refusjonsrett uten driftstilskudd må 

du henvende deg til ditt oppgjørskontor i HELFO pr e-post eller pr brev. Gi beskjed om at du 

har sagt opp driftstilskuddet og vil fortsette å drive praksis med kun refusjonsrett. Vis til 

overgangsordning i forskrift av 18. juni 1998 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i 

klinisk psykologi og fysioterapeuter, samt at du allerede har en avtale om direkteoppgjør med 

HELFO (mønsteravtalen). Be om en bekreftelse fra HELFO på at du fortsatt har rett til 

refusjon. 

 

For annen relevant informasjon om privatpraksis se våre nettsider 

http://psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/For-privatpraktiserende.   

 

Eller kontakt oss på e-post forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

For Norsk Psykologforening 

 

       
Rune Frøyland      Heidi Roald 

Visepresident       Spesialrådgiver 

http://psykologforeningen.no/Loenn-og-arbeidsvilkaar/For-privatpraktiserende
mailto:forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no
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Vedlegg 1 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 

undersøkelse og behandling hos psykolog  

 

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26. juni 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om 

folketrygd (folketrygdloven) § 5-7 femte ledd og § 22-2 andre ledd.  

 

 

Kapittel I. Regler 
 

§ 1. 

1. Det ytes stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog når undersøkelsen 

og behandlingen skjer i forbindelse med sykdom som trygden ellers er stønadspliktig for. 

Stønaden ytes etter takstene i kapittel II. Ved behandling av barn og ungdom under 18 år og ved 

behandling av pasienter med HIV-infeksjon ytes det stønad etter honorartakstene. 

2. Denne forskriften gjelder ikke når en psykolog foretar undersøkelse eller behandling i en 

helseinstitusjon hvor vedkommende er ansatt. 

 

§ 2. Det er et vilkår for rett til stønad at undersøkelsen og behandlingen skjer hos psykologspesialist. 

Vilkåret om norsk spesialistgodkjenning gjelder ikke for psykologer fra andre EØS-stater som yter 

midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og 

spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land. 

Det er videre et vilkår at medlemmet er henvist fra lege, psykolog eller fra 

barnevernsadministrasjonens leder. Dette gjelder likevel ikke for opptil tre utredende undersøkelser eller 

samtaler, se merknad til takst 10 a–d og f. 

 

§ 3. Det ytes bare stønad for undersøkelse og behandling hos en psykolog i forbindelse med den samme 

sykdommen. Det kan gjøres unntak hvis det foreligger spesielle forhold som tilsier det. Saken må i så 

fall forelegges Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer på forhånd. 

 

§ 4. Ved krav om stønad skal medlemmet legge fram spesifisert regning med oppgave over antall 

undersøkelser eller behandlinger og dato for disse på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det 

organ Helsedirektoratet bestemmer. Regningen skal være kvittert av psykologen. 

 

§ 5. Psykologen plikter å føre journaler og kartotek for å kunne gi de opplysninger og oversikter som 

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer krever, og plikter for øvrig å følge 

gjeldende bestemmelser i folketrygdloven og i forskrifter som er gitt med hjemmel i denne loven. 

 

§ 6. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med en psykolog om 

direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Stønaden utbetales da direkte til psykologen, som 

ikke kan kreve av medlemmet den delen av honoraret som trygden dekker. 

 

§ 7. Hvis medlemmet på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte fram på behandlingsstedet, dekker det 

regionale helseforetaket reiseutgiftene for psykologen etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om 

spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a første ledd nr. 6. 

Folketrygden yter reisetillegg i samsvar med reglene og takstene i kapittel II. Reisetillegg utbetales 

direkte til psykologen mot innsending av spesifisert regning. 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/§5-7
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/§22-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2008-10-08-1130
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/§22-2
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1999-07-02-61
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Kapittel II. Takster 

Takstene omfatter nødvendig for- og etterarbeid, journalføring etc. Når det gjelder takstene 10 og 21–

25, angir tidsangivelsen den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen/behandlingen. Takstene kan 

ikke utløses for undersøkelse eller behandling utført av hjelpepersonell. 

Det godtgjøres bare for én konsultasjon per dag. Ved kombinasjon av individuell behandling og enten 

gruppebehandling eller psykoterapeutisk familiearbeid på samme dag, kan to konsultasjoner godtas. 
 

Forkortelser: 

Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner. 

Ref. - står for refusjonsandel. 

Egen. - står for egenandel. 

Merk. - står for merknad. 

Rep. - står for repetisjon. 
 

Repetisjoner:  

0 - betyr at taksten ikke kan repeteres i samme konsultasjon. 

Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger i samme konsultasjon. Står det i stedet et tall, kan 

taksten repeteres dette antall ganger i samme konsultasjon. 

Ugyldig takstkombinasjon - betyr at taksten ikke kan kombineres med de opplistede takstene i samme 

konsultasjon. 
 

Takster fra 1. juli 2015 

A. Utredende samtaler hos psykolog 
 

B. Undersøkelse hos psykolog 
 

C. Behandling hos psykolog 
 

D. Øvrige takster 
 

E. Undersøkelse eller behandling i pasientens hjem - reisetillegg 
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A. Utredende samtaler hos psykolog 
 

Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

10a 

Utredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 1 time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 

40, 51, 52. 

600 280 320 A1 0 

10b 

Utredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 

40, 51, 52. 

382 62 320 A1 0 

10c 

Utredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 2 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 

40, 51, 52. 

1155 515 640 A1 0 

10d 

Utredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 3 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 

40, 51, 52. 

1652 692 960 A1 0 

10e 

Tillegg for behandling av akutt psykisk krise pr. gang  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10a–d og f, 11–

19, 23a–f, 26, 27, 40, 51, 52. 

356 356 0 A1 0 

10f 

Utredende undersøkelse/samtale pr. gang, minst 1 ½ 

time.  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 11–19, 27, 

40, 51, 52. 

894 415 479 A1 0 

 
 

 

Merknad A1 

Det er et vilkår at det foreligger henvisning fra lege eller barnevernsadministrasjonens leder. Stønad 

ytes likevel for inntil tre undersøkelser eller samtaler uten forutgående henvisning. Taksten kan utløses 

også der utredende undersøkelse/samtale er nødvendig i det videre behandlingsopplegget. 

Takst 10a–d og f kan også benyttes ved behandling av akutte kriser. Taksten er da ment for 

førstegangsbehandling i en særlig akutt situasjon som forårsaker store påkjenninger. Stønad ytes etter 

honorartakster for inntil tre behandlinger. Det ytes i tillegg stønad etter takst 10e. Takst 10e kan 

maksimalt utløses tre ganger ved akutt krise. Taksten kan ikke brukes ved senere oppfølging etter den 

akutte fasen. For at taksten skal utløses på nytt, må det oppstå en ny akutt krise. 
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B. Undersøkelse hos psykolog 

Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

11 
Intelligensvurdering/evnevurdering  

Ugyldig takstkombinasjon: 23, 24, 31, 32, 33. 
1029 1029 0 B1, B2 0 

12 
Spesielle funksjonsundersøkelser  

Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 33. 
439 439 0 B1, B3 Rep. 

13 
Miljøvurdering  

Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 33. 
650 650 0 B1, B4 0 

18 
Personlighetsvurdering  

Ugyldig takstkombinasjon: 23, 24, 31, 32, 33. 
1330 1330 0 B1, B5 0 

19 
Nevropsykologisk undersøkelse  

Ugyldig takstkombinasjon: 23, 24, 31, 32, 33. 
1556 1556 0 B1, B6 0 

 
 

Merknad B1 

En av undersøkelsestakstene kan benyttes én gang ved utredende samtale uten henvisning fra lege. 

Takstene kan ikke utløses ved utelukkende å bruke informasjon som er innhentet ved bruk av tester 

som inngår i andre undersøkelser. Det forutsettes at det settes av egen tid til direkte pasientkontakt for 

innhenting av informasjon. Dersom pasienten ikke kan gi nødvendig informasjon, kan denne 

innhentes fra pårørende. Psykologen kan ikke utløse 10-takster eller 20-takster eller takst 32 for tid 

medgått til informasjonsinnhenting til bruk i undersøkelser som utløser takstene 11–19. 

Bruk av takstene 11–19 for testing utført av hjelpepersonell forutsetter at psykologen benytter tid på å 

tolke dataene. Psykologen må være tilgjengelig for råd og veiledning. Det er en forutsetning at 

psykologen har vurdert pasienten og gitt hjelpepersonellet instruksjon om hvilke undersøkelser som skal 

foretas. Hjelpepersonell kan bare foreta testing og scoring på psykologens faste kontor, jf. 

driftstilskuddsavtalen, ved bruk av takstene. 
 

Merknad B2 

Det er det samlede arbeidet med intelligens-/evnevurderingen som honoreres, uavhengig av hvilke 

kartleggingsmetoder som benyttes, eller om det benyttes flere kartleggingsmetoder. 

Taksten kan benyttes inntil to ganger per kalenderår. 
 

Merknad B3 

Taksten gjelder kartlegging av enkeltfunksjoner og kan kun utløses én gang per funksjon som utredes, 

uavhengig av om det benyttes flere kartleggingsverktøy eller informanter. 

Taksten kan benyttes inntil fire ganger per kalenderår. Dersom det i særskilte tilfeller er behov for 

ytterligere bruk av taksten, må dette begrunnes på regningen. 
 

Merknad B4 

Taksten kan benyttes inntil fire ganger per kalenderår. 
 

Merknad B5 

Det er det samlede arbeidet med personlighetsvurderingen som honoreres, uavhengig av om det 

benyttes en eller flere kartleggingsmetoder eller tester. 

Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår. 
 

Merknad B6 

For å kunne utløse taksten må det foreligge mistanke om nevropsykologisk/kortikal funksjonssvikt 

og/eller hjerneskade. 

Taksten kan benyttes inntil to ganger per kalenderår. 
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C. Behandling hos psykolog 

Takst Psykoterapi av barn Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

21a 

Psykoterapi av barn, minst 1 time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

693 693 0 C1 0 

21b 

Psykoterapi av barn, minst ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

349 349 0 C1 0 

21c 

Psykoterapi av barn, minst 2 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1381 1381 0 C1 0 

21d 

Psykoterapi av barn, minst 3 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

2075 2075 0 C1 0 

21e 

Psykoterapi av barn, minst 1 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1037 1037 0 C1 0 

21f 

Psykoterapi av barn, minst 2 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1725 1725 0 C1 0 

21g 

Psykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 1 time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

693 693 0 C1, C5 0 

21h 

Psykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 1,5 

time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1037 1037 0 C1, C5 0 

21i 

Psykoterapi av barn, kun foresatte til stede, minst 2 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1381 1381 0 C1, C5 0 

 

Takst Psykoterapi av voksne Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

22a 

Psykoterapi, minst 1 time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

502 182 320 C2 0 

22b 

Psykoterapi, minst ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

352 32 320 C2 0 

22c 

Psykoterapi, minst 2 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

995 355 640  0 

22d 

Psykoterapi, minst 3 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1494 534 960  0 

22e 

Psykoterapi, minst 1 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

743 264 479  0 

22f 

Psykoterapi, minst 2 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1239 440 799  0 
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C. Behandling hos psykolog (forts.) 

Takst Psykoterapeutisk familiearbeid Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

23a 

Psykoterapeutisk familiearbeid, minst 1 time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 

40, 51, 52. 

684 364 320 C3 0 

23b 

Psykoterapeutisk familiearbeid, minst ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 

40, 51, 52. 

384 64 320 C3 0 

23c 

Psykoterapeutisk familiearbeid, minst 2 timer  

Ugyldig takstkombinasjon:  alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 

40, 51, 52. 

1298 658 640 C3 0 

23d 

Psykoterapeutisk familiearbeid, minst 3 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 

40, 51, 52. 

1931 971 960 C3 0 

23e 

Psykoterapeutisk familiearbeid, minst 1 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 

40, 51, 52. 

982 503 479 C3 0 

23f 

Psykoterapeutisk familiearbeid, minst 2 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e, 12, 13, 27, 

40, 51, 52. 

1615 816 799 C3 0 

 

Takst Gruppeterapi av voksne Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

24a 
Gruppeterapi av voksne, minst 2 timer, inntil 8 deltakere  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24b, 40. 
175 175 0  0 

24b 
Tillegg pr. deltaker  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24a, 40. 
320 0 320  7 

24c 
Gruppeterapi av voksne, minst 3 timer, inntil 8 deltakere  

Ugyldig  takstkombinasjon: alle unntatt 24d, 40. 
275 275 0  0 

24d 
Tillegg pr. deltaker  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 24c, 40. 
479 0 479  7 

 

Takst Nevropsykologisk behandling Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

25a 

Nevropsykologisk behandling, minst 1 time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

563 243 320 C4 0 

25b 

Nevropsykologisk behandling, minst ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

363 43 320 C4 0 

25c 

Nevropsykologisk behandling, minst 2 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1078 438 640 C4 0 

25d 

Nevropsykologisk behandling, minst 3 timer  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1619 659 960 C4 0 

25e 

Nevropsykologisk behandling, minst 1 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

809 330 479 C4 0 

25f 

Nevropsykologisk behandling, minst 2 ½ time  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 11–19, 27, 40, 

51, 52. 

1346 547 799 C4 0 

 
  



16 

 

C. Behandling hos psykolog (forts.) 

Takst Diverse Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

26 

Psykologisk rådgivning til pasient pr. telefon, minst 15 

min.  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 10e. 

122 122 0 C6 0 

27 

Tillegg for de 6 første konsultasjonene for nyhenviste 

pasienter. Taksten krever samtidig bruk av en av takstene 

10a–d eller f, 21a–i, 22a–f,  23a–f, eller 25a–f.  

Ugyldig takstkombinasjon: alle bortsett fra 10  a–f, 11–

19, 21 a–i, 22 a–f, 23 a–f, 25 a–f og 40. 

162 162 0 C7 0 

 

Takst Gruppeterapi av barn Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

28a 
Gruppeterapi av  barn, minst 2 timer, inntil 8 deltakere 

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28b og 40. 
175 175 0 C1 0 

28b 
Tillegg per deltager 

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28a og 40. 
400 400 0 C1 7 

28c 
Gruppeterapi av  barn, minst 3 timer, inntil 8 deltakere 

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28d og 40. 
275 275 0 C1 0 

28d 
Tillegg per deltager 

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 28c og 40. 
580 580 0 C1 7 

 

 

Merknad C1 

Taksten gjelder for behandling av barn under 18 år. 
 

Merknad C2 

Taksten kan benyttes ved terapeutisk arbeid pr. telefon eller pr. brev ved pågående 

behandlingsopplegg. Regningen merkes «pr. tlf.» eller «pr. brev». 
 

Merknad C3 

For å kunne benytte taksten kreves minst to personers tilstedeværelse i tillegg til psykologen. Takst 

23a–f kan også benyttes ved behandling av akutt psykisk krise. Taksten er da hovedsakelig ment for 

førstegangsbehandling i en særlig akutt situasjon som forårsaker store påkjenninger. Stønad ytes etter 

honorartakster for inntil tre behandlinger. Det ytes i tillegg stønad etter takst 10e. 
 

Merknad C4 

For å kunne benytte taksten må det foreligge påvist nevropsykologisk/kortikal funksjonsavvik og/eller 

hjerneskade. 
 

Merknad C5 

Taksten kan benyttes når kun foresatte er til stede, og formålet med kontakten er klart terapeutisk i 

forhold til behandling av barnet. 
 

Merknad C6 

Det må foreligge henvisning fra lege. 

Taksten omfatter ikke timebestillinger, avbestillinger og enkle forespørsler. Det forutsettes et 

psykologfaglig arbeid. 
 

Merknad C7 

Taksten kan utløses for de seks første konsultasjonene av nyhenviste pasienter. Taksten kan utløses på 

nytt dersom pasienten henvises på nytt og det har vært et opphold i behandlingen på minimum seks 

måneder. 
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D. Øvrige takster  

Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

31 a 

Rådgivning overfor behandlende instans med henblikk 

på det videre behandlingsopplegg (minst 1 time)  

Ugyldig takstkombinasjon: alle. 

630 630 0 D1, D2 0 

31b 

Rådgivning overfor behandlende instans med henblikk 

på det videre behandlingsopplegg (minst ½ time)  

Ugyldig takstkombinasjon: alle. 

315 315 0 D1, D2 0 

31c 

Rådgivning overfor behandlende instans med henblikk 

på det videre behandlingsopplegg (minst 2 timer)  

Ugyldig takstkombinasjon: alle. 

1260 1260 0 D1 0 

31d 

Rådgivning overfor behandlende instans med henblikk 

på det videre behandlingsopplegg (minst 3 timer)  

Ugyldig takstkombinasjon: alle. 

1890 1890 0 D1 0 

31e 

Rådgivning overfor behandlende instans med henblikk 

på det videre behandlingsopplegg (minst 1 ½ time)  

Ugyldig takstkombinasjon: alle. 

945 945 0 D1 0 

31f 

Rådgivning overfor behandlende instans med henblikk 

på det videre behandlingsopplegg (minst 2 ½ time)  

Ugyldig takstkombinasjon: alle. 

1575 1575 0 D1 0 

32 

Nødvendig samtale med pårørende eller foresatte ved 

psykologisk undersøkelse og behandling  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 12, 13 og 40. 

552 552 0  0 

33a 

Møtegodtgjørelse med reisetid når psykologen deltar i 

samarbeid med helse-, skole- og/eller sosialfaglig 

personell som ledd i et behandlingsopplegg for 

enkeltpasienter, herunder i samarbeidsmøter i regi av 

NAV. Beregnes for arbeid i inntil ½ time. Taksten 

dekker også praksisutgifter. Taksten kan ikke benyttes i 

forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige 

medisinske sentre og lignende  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 33b. 

620 620 0 D3 0 

33b 
Senere pr. påbegynt halvtime  

Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 33a. 
620 620 0 D3 Rep. 

40 

Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake 

og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med 

tolk. Taksten kan utløses en gang per dag per pasient 

eller per gruppe. Taksten krever samtidig bruk av en av 

takstene 10a–d eller f, 11, 18, 19, 21a–i, 22a–f, 23a–f, 

25a–f eller 32.   

Ugyldig takstkombinasjon: 31 og 33. 

230 230 0  0 

 

Merknad D1 

Taksten utløses for hver enkelt rådgivning, og ikke for samlet rådgivning. Det må framgå av regningen 

hvilken instans/person som har mottatt rådgivning og tidspunktet for rådgivningen. Taksten kan også 

benyttes til annet arbeid i forbindelse med innleggelse i institusjon. Taksten kan ikke utløses ved 

utarbeiding og oversending av epikrise til henvisende instans. 
 

Merknad D2 

Taksten kan også benyttes ved rådgivning overfor behandlingsformidler, dvs. person som i sin stilling 

skal formidle et behandlingsopplegg fastsatt av psykologen, for eksempel ansatt i barnehage, skole eller 

sosial institusjon. 
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Merknad D3 

Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder 

samarbeid om konkrete pasienter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke pr. pasient. 

Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet og tidspunktet for møtet må framgå av regningen. 

 

 

   E.   Undersøkelse eller behandling i pasientens hjem - reisetillegg 

Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 

51 

Ved undersøkelse eller behandling i pasientens hjem gis 

det et tillegg til takstene.  

Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 32, 33 

150 150 0 E1 0 

52a 

I tillegg ytes det reisetillegg etter følgende satser:  

Reise pr. km med bil, motorsykkel eller tog.  

Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 32, 33, 52b. 

6 6 0 E1 Rep. 

52b 

Reise med annet transportmiddel (herunder til fots) pr. 

påbegynt halve time. Ved beregningen slås tiden for 

fram- og tilbakereisen sammen.   

  Ugyldig takstkombinasjon: 24, 31, 32, 33, 52a. 

160 160 0 E1 Rep. 

 
 

Merknad E1: 

Beregningsgrunnlaget for reisetillegget er antall tilbakelagte kilometer. Ved beregning av veglengden 

avrundes samlet antall kilometer ved fram- og tilbakereisen til nærmeste antall hele kilometer. 

Ved sykebesøk på landet i en avstand (tur) av mindre enn 1 kilometer fra psykologens kontor (bolig) 

ytes ikke reisetillegg selv om befordringsmiddel er benyttet. Det samme gjelder - med unntak av 

hjemmebehandlingstillegget - ved sykebesøk i byer og bymessig bebygde strøk, se § 5 i forskrift om 

dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse 

eller behandling. 
 

0 Kapittel II endret ved forskrift 10 juli 2014 nr. 970. 

 

 

  

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-07-10-970
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Kapittel III. Tilskudd til fellesformål for psykologer 

Folketrygden yter i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 1 740 000 kroner til Fond for videre- og 

etterutdanning av psykologer i privat praksis. 

 

Kapittel IV. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. Fra samme dato oppheves forskrift 10. juli 2014 nr. 859 om stønad 

til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog. 

 

 

 

Vedlegg 2 Andre satser og takster 

 

1. Takst for spesialisterklæring 

Når NAV ber om erklæring fra psykolog honoreres de etter takstene for legeerklæringer. NAV 

presiserer i rundskriv om honorartakster av 1. desember 2014 at det er et vilkår for å få godtgjøring 

etter L120/30 og L60 at NAV må ha bestilt spesialisterklæring fra psykologen. Bestillingen må 

være skriftlig og uttrykkelig be om «spesialisterklæring». I tillegg må det opplyses om at 

erklæringen vil bli honorert med L120/L30.  

 

Det er altså ikke tilstrekkelig for å utløse L-takstene at NAV bestiller erklæringen muntlig, eller at 

fastlege, pasient/foreldre eller andre ber om spesialisterklæring på vegne av NAV. 

 

Fra 1. juli 2015 er takstene:  

 

L120 – kr 2131 Spesialisterklæring for de to første timer. I tillegg honoreres: 

L30 – kr 532 for hver påbegynt halvtime utover to timer. 

 

L60 – kr 1066 Godtgjørelse til spesialist når pasient henvist fra NAV ikke møter til avtalt time. 

 

L40 – kr 716 Stønad til bil. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. 

L90 – kr 1604 Yrkesskade/yrkessykdom 

 

2. Salærsatsen 

Satsen er kr 970 fra 1. januar 2015.  

Salærsatsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten/dommeren 

er oppdragsgiver. Pris for andre sakkyndigoppdrag må avtales direkte med oppdragsgiver før en 

påtar seg oppdrag.  

 

3. Fylkesnemnda for sosiale saker 

Satsene er uendret i 2015, jf punkt 6.3 ovenfor:  

 

Høy sats kr 750 

Lav sats kr 400 

 

Disse satsene benyttes når psykologen sitter i fylkesnemnda for sosiale saker. Den lavere satsen 

benyttes dersom psykologen har et fast ansettelsesforhold på 50 % eller mer.  

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-24-753
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4. Reiseutgifter 

Reiseutgifter (billettutgifter, kilometergodtgjørelse ved bruk av bil osv) kommer i tillegg til takster 

ved bruk av takst 33/ takst 31. Tilsvarende gjelder også ved reiser for behandling i pasientens hjem 

etter takstforskriften § 7. Regning for reiseutgifter sendes til det regionale helseforetaket, mens 

regning for takster sendes til oppgjørskontoret i HELFO.   

 

I tillegg til takstene angitt i takstforskriftens kapittel II pkt E ”Undersøkelse og behandling i 

pasientens hjem – reisetillegg”, ytes det kilometergodtgjørelse (bensinpenger for bruk av bil) fra 

det regionale helseforetaket. Det er lett å miste oversikten over de ulike ytelsene ved slike reiser.  

 

Det benyttes normalt minst fire ytelser ved behandling i pasientens hjem: 

I Fast tillegg på kr 150 (punkt 1) 

II En godtgjørelse for tiden psykologen bruker på å reise. Dette reisetillegget utregnes på en litt 

spesiell måte, ved at det ytes enten kr 6 per kilometer reist, eller kr 160 per halvtime reist.  

III De vanlige takster som for den behandling/ utredning som ytes. 

IV Godtgjørelse for billettutgifter eller for bilbruk (bensinpenger) der bil benyttes (kr 4,10 per 

kilometer etter statens satser pr 1. januar 2015). 

 

Regning for punktene I – III sendes til oppgjørskontoret/Helfo sammen med regningene hver 

annen uke. Regning for punkt IV sendes til Regionalt helseforetak. Det har dessverre ikke vært 

mulig å føye inn punkt IV i takstforskriften, fordi forskriften kun omhandler trygdens virksomhet.  


