Avtale om veiledende honorar og retningslinjer for
legeundersøkelse for forsikringsselskap
III Særlig om utlevering av pasientjournal
1. Innhenting av helseopplysninger i form av hele eller deler av pasientjournal skal bare
skje på grunnlag av pasientens samtykke.
2. Tegning av forsikring skjer på bakgrunn av pasientens egenerklæring. Ved behov for
utfyllende dokumentasjon kan selskapet be om særskilt legeerklæring. Det er ikke
adgang for selskapet til å be om pasientjournal ved tegning, med mindre det
foreligger konkret mistanke om at pasienten eller legen holder opplysninger tilbake. I
slike tilfeller kan selskapet be om nødvendige og relevante utdrag fra
pasientjournalen, jf. punkt 5.
3. Ved saksbehandling i forbindelse med oppgjør kan selskapet be om særskilt
legeerklæring og relevante deler av akuttnotater knyttet til den aktuelle
skadehendelsen dersom det foreligger behov for dokumentasjon av
helseopplysninger, forutsatt at pasienten har gitt samtykke på fullmaktskjema.
4. Ved behov for ytterligere informasjon eller presiseringer skal også dette som
hovedregel skje ved innhenting av ytterligere legeerklæring. I spesielt kompliserte
oppgjørssaker kan selskapet i tillegg be om nødvendige og relevante utdrag fra
pasientjournalen. Det skal spesifiseres hva slags opplysninger som er nødvendige og
relevante, og aktuelt tidsrom. Legen foretar vurderingen av hva som er nødvendig på
bakgrunn av selskapets spesifikasjon.
5. I spesielt kompliserte oppgjørssaker, der det ikke er mulig å gjøre en forsvarlig
vurdering av årsaken til personskaden/sykdommen og/eller de
medisinske/ervervsmessige konsekvenser av ulykken/sykdommen uten ytterligere
dokumentasjon, kan selskapet etter nytt samtykke fra kunden be om uredigert kopi
av pasientjournalen. Også i tilfeller der det foreligger konkret mistanke om at lege
eller pasient holder opplysninger tilbake, kan det bes om uredigert kopi av
pasientjournalen, forutsatt at dette er dekket av fullmakt.
6. Det er som hovedregel ikke anledning til å kreve utlevert hele eller deler av
pasientjournal uten at det er bedt om legeerklæring vedrørende de aktuelle
problemstillinger. Unntak kan gjøres i særlig kompliserte saker der det tidlig i
saksbehandlingen er åpenbart at det er nødvendig å innhente hele eller deler av
pasientjournal. Forsikringsselskapet skal begrunne henvendelser etter denne
unntaksbestemmelsen.
7. Dersom hele eller deler av uredigert pasientjournal skal utleveres, sendes denne
selskapets lege, med mindre selskapet ikke har lege knyttet til seg.
8. Selskapet skal føre statistikk over omfanget av innhenting av hele eller deler av
uredigert pasientjournal.

Den normale satsen finnes her:
IV Veiledende honorarer – Normaltariffen 1. juli 2017 til 30. juni 2018.
Skjema Utlevering av journal til forsikringsselskapet

4.1

4.2

4.3

Utlevering av redigert journalutskrift etter
spesifisert forespørsel om relevante opplysninger
og basert på egen samtykkeerklæring, jf punkt II
Utlevering av fullstendig uredigert journal etter
forespørsel basert på spesiell samtykkeerklæring, jf
punkt II. Journalutskriften sendes selskapets lege
Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat")
etter forespørsel basert på samtykkeerklæring.

Det er inngått en særlig avtale mellom Statens

Honorar kr

etter 6 uker
(se pkt 3a)

1395

710

710

475

350

225

pensjonskasse og Legeforeningen:

Skjema Utlevering av journal til forsikringsselskapet

4.1

For utlevering av redigert journal til SPK etter særskilt
spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg
følgende honorar:

4.2

4.3

Honorar kr

etter 6 uker
(se pkt 3a)

1380

700

For utlevering av uredigert journal til SPK etter særskilt
spesifisert fullmakt fra pasient, kan legen beregne seg
følgende honorar:

700

465

Utlevering av enkelt journalnotat ("akuttnotat")
etter forespørsel basert på samtykkeerklæring.

345

225

Faktura med krav om honorar skal om praktisk og teknisk mulig sendes på standard elektronisk
handels format (EHF). Pasientens identitet skal fremgå klart av fakturaen.
Eventuelt gebyr knyttet til utsendelse av faktura honoreres med inntil 60 kroner.
IV Avtalens varighet og regulering
Avtalen gjelder fra 1. juli 2017 til 30.juni 2019. Partene reviderer honorarsatsene pr 1. juli 2018 i
tråd med inntektskomponenten i normaltariffoppgjøret.
Link: http://normaltariffen.legeforeningen.no/normaltariff.xsp?id=&kap=kap4.4 – Velg PDF
utgaven som finnes under «Vedlegg»

