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Høringssvar - Endring av forskrifter om egenandel og refusjon for 
voksenpsykiatrisk poliklinisk virksomhet og poliklinisk tverrfaglig behandling av 
rusmiddelavhengighet 

Under følger Helsedirektoratets innspill til høringsnotat om endring av forskrift om 
godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 
helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak (FOR-2007-12-19-1761), heretter omtalt som poliklinikkforskriften, og 
forskrift om egenandelstak 1 (FOR-1997-4-18-334).  
 
Helsedirektoratet har innspill til kapittel 1 § 2 første ledd i poliklinikkforskriften. Siste 
setning i denne bestemmelsen bør lyde: «Videre kan pasienter være henvist til poliklinisk 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet fra personell i godkjent 
fagstilling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten.» Ettersom 
det er første gang begrepet tverrfaglig spesialisert rusbehandling benyttes i forskriften så 
bør det ikke benyttes forkortelsen TSB. Dette harmonerer også med 
spesialisthelsetjenesteloven. Dersom personellgruppa i poliklinikkforskriften skal endres i 
tråd med personellgruppa som omtales i egenandelstakforskriften så bør også dette 
skrives likt i bestemmelsen. 
 
Helsedirektoratet ønsker videre å bringe klarhet i om det kun er takstene P11, P13, og P14 
i poliklinikkforskriften som kan utløses av personell i «godkjent fagstilling», eller om det 
også gjelder for andre P-takster. Begrepet «godkjent fagstilling» er kun nevnt i tastene 
P11, P13 og P14. Det bør hjemles hvilke personellgrupper som kan kreve P10, P12, 
P12a, P12b og P16 (og tilsvarende for BUP P20, P22, P22a, P22b og P26). Det 
fremkommer ikke av dagens forskrift.  
 
Ulike regler for hvilket personell som kan avkreve egenandel i psykiatriske 
poliklinikker/ruspoliklinikker og somatiske poliklinikker vil gjøre det vanskelig for 
HELFO å foreta kontroll av utførende personell. Bakgrunnen er at man i HELFOs 
system (KUHR) ikke utelukkende kan skille mellom egenandeler som er utløst ved 
psykiatriske eller somatiske poliklinikker. Å endre på dette vil være svært vanskelig.  
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