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Hva er L-takster
 L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og

deltagelse i dialogmøter.
 L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig
 I dag kaller vi det L-takster fordi også enkelte andre

behandlergrupper kan benytte noen av disse takstene
- Manuellterapeuter - kan sykmelde inntil 12 uker
- Kiropraktorer

- kan sykmelde inntil 12 uker

 L-takstene fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet
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Folketrygdlovens § 21-4: Innhenting av
opplysninger og uttalelser – første ledd:
 Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet eller det

organ Helsedirektoratet bestemmer har rett til å innhente
de opplysninger som er nødvendige for å kontrollere om
vilkårene for en ytelse er oppfylt eller har vært oppfylt i
tilbakelagte perioder eller for å kontrollere utbetalinger
etter en direkte oppgjørsordning. Opplysninger kan
innhentes fra helsepersonell, andre som yter tjenester
forutsatt at de gjør det for trygdens regning, arbeidsgiver,
tidligere arbeidsgiver, postoperatør, utdanningsinstitusjon,
barnetilsynsordning, offentlig virksomhet,
pensjonsinnretning, forsikringsselskap og annen
finansinstitusjon. Den som blir pålagt å gi opplysninger,
plikter å gjøre dette uten godtgjørelse.
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Folketrygdlovens § 21-4: Innhenting av
opplysninger og uttalelser – andre ledd:
 Helsepersonell plikter etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten,

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer å
undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og
uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og
plikter etter loven her. Det samme gjelder andre som yter
tjenester, forutsatt at de gjør det for trygdens regning, og andre
særskilt sakkyndige. I en legeerklæring om sykefravær plikter
legen å oppgi om en sykdom eller skade kan ha sammenheng
med arbeidssituasjonen. Arbeids- og velferdsdirektoratet
fastsetter godtgjørelsen for uttalelser og erklæringer som nevnt
etter drøfting med berørte organisasjoner. Det kan ikke kreves
betaling fra pasienten i forbindelse med innhenting av
erklæringer og uttalelser. Departementet kan gi forskrift om at
erklæringer og uttalelser skal sendes elektronisk til Arbeids- og
velferdsetaten.
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Vedlegg 1 til § 21-4 - Honorartakster for
legeerklæringer m.m., per 1. juli 2010 - (Ltakster)

 NAVs betaling for legeerklæringer NAV har behov for i sin

saksbehandling
 I tillegg betaling for deltagelse i dialogmøter, inkludert

reisegodtgjørelse
 NAV betaler for de erklæringene/utfylling av de skjemaene som

står på listen, inkludert dialogmøter
 L-takster er gjenstand for drøfting med aktuelle foreninger, ikke

forhandlinger
 Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som fastsetter L-takstene,

med unntak av L-takst for legenes deltagelse i dialogmøter, som
følger normaltariffens takst 14
 L-takstene reguleres årlig pr 01.juli, på samme tid som

normaltariffen
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Krav til erklæringer og oppgjør
 Blankettene skal være fullstendig utfylt

 Det kan ikke kreves nytt honorar hvis erklæringen

returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt
 Leger /behandlere som har avtale om direkte oppgjør med

Helseøkonomiforvaltningen ( HELFO) sender krav om
oppgjør for erklæringer til HELFO. HELFO utbetaler på
vegne av NAV
 Leger/behandlere som ikke har avtale om direkte oppgjør

skal sende regning til det NAV-kontor som har bedt om
legeerklæringen( og deltagelse i dialogmøte)
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L-takster – sykefravær,
arbeidsavklaringspenger, uførepensjon
SYKMELDINGER:


L 1: Blankett NAV 08-07.04 - Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding



L 4: Blankett NAV 08-07.04 - Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet
ikke er igangsatt. Blankettens p. 6.1. Kan bare
kreves en
gang pr sykefraværstilfelle



L 8: Blankett NAV 08-20.05 - Søknad om unntak for arbeidsgiveransvar

DIALOGMØTER:


L 20: Deltagelse i dialogmøte – manuellterapeut, kiropraktor, per halvtime



L 34: Reisegodtgjørelse ifm dialogmøter



L 35: Leges deltagelse i dialogmøte, for den første timen



L 35d: Legespesialisters deltagelse i dialogmøter, for den første timen



L 36: Legers deltagelse i dialogmøte, for hver påbegynte halvtime utover 1 time



L 36d: Legespesialisters deltagelse i dialogmøte, for hver påbegynte halvtime utover 1
time
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L-takster – sykefravær,
arbeidsavklaringspenger, uførepensjon
forts
Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon


L 40: Blankett NAV 08-07.08 – Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Spesialisterklæringer


L 120: Spesialisterklæring for de 2 første timene

 L 30: Spesialisterklæring for hver påbegynte halvtime over 2 timer

Dersom NAV ber særskilt om spesialisterklæring i forbindelse med
sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon, honoreres denne
som spesialisterklæring.
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Andre L-takster


L 8: Blankett NAV 09-06.05 - Krav om forhåndsgodkjenning – økt antall
stønadsdager med omsorgspermisjon

 L 9: Blankett NAV 10-07.03 – Hjelpemidler, endres navn 01.04.11,

fram til da heter den L 10


L 15: Blankett NAV 10-07.10 - Ortopediske hjelpemidler



L 90: Blankett NAV 13-00.30 - Yrkesskade/yrkessykdom
Blankett NAV 13-00.11 - Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap

Blankett NAV 31-00.01.01 – Krigspensjon



L 180: Blankett E 213

- EØS – detaljert legeerklæring

Blankett AUS 109 - Australia – detaljert legeerklæring
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Søknad om individuell refusjon for
utgifter til viktige legemidler - HELFO
 Kapittel 1A i normaltariffen Legeerklæringstakst på

helsetjenesteområdet – Takst H1
Taksten brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktige
legemidler som ikke omfattes av § 2 i blåreseptforskriften. Søknaden sendes
HELFO regionskontor – blankett NAV 05-14.05

NAV, 11.03.2011

Side 10

 www.nav.no/rettskildene/vedlegg/104173

.cms

NAV, 11.03.2011

Side 11

