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NYTT FRA PFF 

Nytt egenandelstak, nye takster og plikt til elektronisk oppgjør fra 01.01.2020 
 

Et felles frikort fra 1. januar 2021 

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at frikort for egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et 

felles frikort fra 1. januar 2021. Det nye sammenslåtte egenandelstaket foreslås satt til 2460 

kroner. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget 17. desember 2020. 

Les mer om dette i vedlagte dokument «Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2» 

 

Nye takster fra 01.01.2021 

Takstoppgjøret som skulle hatt virkning fra 01.07.2020 ble som kjent forsinket og ble først iverksatt pr. 

01.11.2020. Den ordinære rammen ble økt med 1,34 % på både driftstilskudd og takster. På grunn av 

forsinkelsen bestemte HOD at samlede økningen for 2. halvår 2020 skulle utbetales i november og 

desember hvilket førte til høyere takster i disse to månedene, mens den ordinære økningen skulle være 

gjeldende fra 01.01.2021. Takstene for perioden etter nyttår blir derfor lavere enn de var i november og 

desember. Det er bare refusjonen som er endret, egenandelene er de samme. De nye takstene er vedlagt, 

se dokument «2021_01_01-TAKSTOVERSIKT» 

 

Driftstilskuddet 

Når det gjelder driftstilskuddet bestemte HOD at kommunene skulle etterbetale for månedene juli til 

oktober i løpet av november og desember. Driftstilskuddet for perioden 01.07.2020 til 30.06.2021 er 

fastsatt til kr. 453 720. Alle bør følge med på om kommunene/bydelene har økt driftstilskuddet i tråd med 

dette og foretatt etterbetaling.  

 

Endringer i folketrygdloven – plikt til direkte oppgjør – Informasjon fra Helsedirektoratet 

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket 

utgifter til behandling. Dette følger av endringer i folketrygdloven. 

Her kan dere lese om Stortingets behandling av saken:  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=80051  

 

Viktig informasjon – slutt på direkte oppgjør med pasienten 

Formålet med lovendringen er å gjøre hverdagen enklere for pasientene, helseaktørene og forvaltningen. 

Dette innebærer at pasientene ikke lenger kan legge ut for behandlingen de har fått, og søke refusjon fra 

Helfo i etterkant. På helfo.no kan du lese mer om lovendringen.  

• De som allerede har direkte oppgjør med Helfo og sender refusjonskrav over Helsenettet (NHN), 

kan fortsette som før. Dette gjelder de aller fleste.  

• De som hittil har sendt krav i posten (papir, CD/minnepinne), skal benytte en ny tjeneste.  

Se helfo.no for mer informasjon om innsending av oppgjør. 

• De som står uten avtale, bør snarest inngå avtale om direkte oppgjør slik at pasienten får dekning 

for behandlingen. Se helfo.no for mer informasjon om avtaleinngåelse.  
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Refusjonskravet skal sendes inn digitalt 

Endringene medfører at helseaktørene må sende inn refusjonskravet digitalt. De fleste helseaktører gjør 

det i dag ved å sende refusjonskrav via Helsenettet. For de som har en gjennomsnittlig månedlig 

refusjonsinntekt på inntil 40 000 kroner, tilbyr Helfo en alternativ, kostnadsfri tjeneste. 

Helfo sender fortløpende ut informasjon om dette alternativet til relevante helseaktører.  

Det vil komme en forskrift som regulerer digital innsending. 

Her kan du lese hele endringsforskriften om krav til direkte oppgjør. 

 

Endringer i mønsteravtaler/kollektivavtale  

Endringene i folketrygdloven vil medføre at kollektivavtale/mønsteravtaler kan fjernes eller eventuelt 

revideres. Helsedirektoratet kartlegger fortløpende behovet for endringer og ønsker dialog i det videre 

arbeidet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen 

      

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-08-2643

