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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon 
 

Oppdatert registrering ved telefon- og videokonsultasjon etter ISF 2021, samt lenker til 
nettsider. 

 
2. Hensikt og omfang  

 
Prosedyren beskriver hvordan telefon- og videokonsultasjoner og telefonsamtale i somatikk 
og psykisk helsevern og TSB skal registreres for å sikre korrekt rapportering. 
Viser forøvrig til krav ved telefon- og videokonsultasjon på Helsedirektoratets nettside 
Innsatsstyrt finansiering 2021 (kapittel: 5.24 Videokonsultasjoner,  
6.22 Telefonkonsultasjoner somatikk og 7.10 Telefonkonsultasjoner) og Egenandeler og 
pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp 
 

3. Ansvar  
 
Administrerende direktør i respektive helseforetak er ansvarlig for at prosedyren er kjent i 
eget helseforetak.  
Prosedyren gjelder alle som gjennomfører og registrerer telefon- og videokonsultasjoner. 

 
4. Fremgangsmåte  

 
4.1. Telefonkonsultasjon: 

 

Erstatter en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført enten i helseforetaket/ sykehuset 
eller ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller videokonsultasjon. 
Konsultasjonen innebærer reell helsehjelp og følgende krav må være oppfylt: 

 Kontakt mellom behandler og pasient som innebærer undersøkelse av/innhenting av 
opplysninger fra pasient med hensikt å vurdere helsetilstand eller behandling, eller 
veiledning om videre oppfølging og behandling  

 Kontakten resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i 
pasientforløpet  

 Kontakten dokumenteres i pasientens journal 

 Det er medisinsk forsvarlig å gjennomføre konsultasjon over telefon  

 Pasienten må være informert om at kontakten er en konsultasjon, og at det kan 
kreves egenandel. Kontakten skal som hovedregel være planlagt i forkant, og 
pasienten må ha mulighet til å velge en annen konsultasjonsform 

 
Det er ikke anledning til å kreve «Ikke møtt» gebyret takst 201c /201d dersom pasienten 
ikke "møter" til avtalt telefonkonsultasjon.    
  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverket%20for%202021.pdf/_/attachment/inline/2f1d3d63-6902-426f-a63c-94bb775495a3:b7177499d670d33e19cc3c896fd5e3b13d64f35b/ISF-regelverket%20for%202021.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/andre-finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelp
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/andre-finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelp
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Registrering av telefonkonsultasjon i DIPS Classic:  
 
Planlegging av telefonkonsultasjon:  

 Fyll ut bilde Planlagt kontakt som vanlig  

 Kontakttype: Telefonkonsultasjon med egenandel 

 Book tid i timeboken til aktuell ressurs. Merknad: Telefonkonsultasjon 

 Ventelistebrev: 29- Telefontime benyttes. Formålet med denne samtalen beskrives i 
fritekst i brevet. Brevet sendes pasient/pårørende. 

 
Merk! Telefonkonsultasjon registreres som direkte kontakt og kan derfor generere SMS-
varsling og time vil vises på Helsenorge.no. Dette avhenger av DIPS-oppsett i det enkelte 
helseforetak 
 
Registrering etter avsluttet telefonkonsultasjon:  
Fyll ut konsultasjon som vanlig. Følgende felter er viktig for korrekt rapportering og refusjon 

 Sted for aktivitet: «Telemedisinsk behandling (der behandler er) (kode 3) 

 Konsultasjonstype: Telefonkonsultasjon med egenandel (kode 7) 

 Sett inn diagnosekode 

 Takst: 201b  
Merk! Taksten må registreres for at ISF-refusjon utløses. Gjelder kun somatikk 
 

 
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: 
Det er ikke krav om at det rapporteres egenandels-takst for telefonkonsultasjoner innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

 Takst: Unull - benyttes hvis ikke egenandel 
Sted for aktivitet og konsultasjonstype skal registreres som over selv når det ikke 
velges å ta egenandel. Dette for å sikre refusjon. 
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Merk! Telefonkontakter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
skal ikke rapporteres som konsultasjoner:  

 Ved telefonhenvendelser om innhenting av saksopplysninger, fastsetting av 
timeavtaler eller andre administrative formål  

 Ved enkel beskjed om prøvesvar uten samtidig rådgivning  

 Ved kontakt med andre enn pasienten eller foresatte/verge  

 Ved enkle henvendelser for oppfølging etter tidligere behandling 
 

 
4.1.1. Telefonsamtale med pasient 
 
Enkle samtaler med pasient/ pårørende som ikke oppfyller kravene til 
telefonkonsultasjon skal registreres med:  

 Sted for aktivitet: «På egen helseinstitusjon» (kode 1) 

 Konsultasjonstype: «Indirekte pasientkontakt» 

 Indirekte aktivitet: «Telefonsamtale med pasient» (kode 12) 

 Takst: Unull 
 

 
 

4.2. Videokonsultasjon 
 
Erstatter en konsultasjon som ellers ville blitt gjennomført enten i spesialisthelsetjenestens 
lokaler, ambulant i fysisk møte mellom behandler og pasient eller telefonkonsultasjon. 
Konsultasjonen innebærer reell helsehjelp og følgende krav må være oppfylt: 
 

 det er benyttet videokonferanseutstyr slik at det er mulig for pasient og 
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten å se hverandre gjennom videooverføring  

 kommunikasjonen finner sted i sann tid (direkte forbindelse)  

 videokonferansen gjør det mulig å kommunisere med helsepersonell på annet fysisk 
sted enn der pasienten befinner seg  

 hovedformålet er gjennomføring av konsultasjon, undersøkelse eller behandling for å 
kompensere for fysisk avstand.  

 
Det forutsettes at det videokonferanseutstyret som benyttes tilfredsstiller kravene til 
sikkerhetsnivå, jf. Norm for informasjonssikkerhet. 
 
Det er ikke anledning til å kreve «Ikke møtt» gebyret takst 201c/201d dersom pasienten ikke 
"møter" til avtalt videokonsultasjon.    
 
 
Registrering av konsultasjon i DIPS Classic:  
 
Planlegging av videokonsultasjon:  

 Fyll ut bilde Planlagt kontakt som vanlig  

 Kontakttype: Videokonsultasjon 

 Book tid i timeboken til aktuell ressurs. Merknad: Videokonsultasjon 
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 Videokonferanse: sett inn link til videomøtet slik at link kommer inn i pasientbrev og 
SMS varsel. For helseforetak som har hardkodet link i pasientbrev til videomøtet kan 
navn på behandler settes inn i feltet. 

 
Merk! Videokonsultasjon registreres som direkte kontakt og kan derfor generere SMS-
varsling og time vil vises på Helsenorge.no. Dette avhenger av DIPS-oppsett i det enkelte 
helseforetak 
 
Registrering etter avsluttet videokonsultasjon:  
Fyll ut konsultasjon som vanlig. Følgende felter er viktig for korrekt rapportering og refusjon 

 Sted for aktivitet: «Telemedisinsk behandling (der behandler er) (kode 3) 
Dersom kontakten i spesialisthelsetjenesten er med pasienten til stede, og med 
samtidig videokonsultasjon med annen del av spesialisthelsetjenesten, registreres 
Sted for aktivitet: «Telemedisinsk behandling (der pasienten er)» (kode 6) 

 Konsultasjonstype: Videokonsultasjon (kode 6) 

 Medisinsk koding og øvrig aktivitetsregistrering i tilknytning til kontakten skal gjøres 
på samme måte som om det var ordinær poliklinisk kontakt. Dette innbefatter 
medisinsk koding av mindre prosedyrer som utføres av personell i fysisk kontakt med 
pasienten, men som forutsetter behandlers telemedisinske medvirkning  

 Takst: 201b 
 

 
5. Definisjoner  

 
6. Referanser 

 
Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk 2021 
Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp 
 
Volven kodeverk: 
Sted for aktivitet (OID=8434) 
Kontakttype (OID=8432) 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverket%20for%202021.pdf/_/attachment/inline/2f1d3d63-6902-426f-a63c-94bb775495a3:b7177499d670d33e19cc3c896fd5e3b13d64f35b/ISF-regelverket%20for%202021.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/andre-finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelp
https://volven.no/produkt.asp?id=436187&catID=3&subID=8
https://volven.no/produkt.asp?id=436185&catID=3&subID=8
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