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L-TAKSTER - REGULERING PR. 01.07.18 
 
 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m.(L-takster) pr 
01.07.18. Grunnlaget for regulering av takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets 
forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Takstene er hevet med 
3,86 prosent (avrundet til nærmeste hele krone). Takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) 
er tilsvarende statens regulativ for kjøregodtgjørelse.  
 
I forbindelse med digitalisering og etablering av nye arbeidsverktøy har det skjedd endringer i 
måten det avholdes dialogmøter på, for eksempel gjennom økt bruk av videomøter/skype og 
telefon. Det er derfor besluttet at godtgjørelsen for dialogmøter honoreres for hver påbegynte 
halvtime (og ikke for den første timen + eventuelle påbegynte halvtimer utover 1 time, som 
tidligere). Dette gjelder for alle behandlergrupper, og innebærer at takstene L35 og L35 d 
fjernes, samt at L20 (for kiropraktor/manuellterapeut) ikke skal repeteres med mindre 
dialogmøtet har vart lengre enn 30 min.  
 
De nye takstene fremgår av tabellen nedenfor. 
 
Vedlegg 1 til kap. 21-4 i folketrygdloven vil også bli revidert pr 01.07.18.   
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Takst Taksten gjelder – (stikkord) 01.07.17 01.07.18 

L 1 ”sykmelding” 18 19 

L 4 ”utdypende spørsmål ved 7/8, 17 og 39 
uker” 

75 78 

L 8 Unntak fra arbeidsgiveransvar. 
 ”Kronisk sykt barn” 
Besvarelse på spørsmål om 
tilleggsopplysninger 

149 155 

L 9 Hjelpemidler.  187 194 

L 15 Ortopediske hjelpemidler 283 294 

L 20 Dialogmøte - kiropraktor og 
manuellterapeut for hver påbegynte 
halvtime 

347 360 

L 20a   Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere 
en 24 timer før møtet skulle vært avholdt 
– manuellterapeut, kiropraktor (for 1 time) 

692 720 

L 25 Grunn- og hjelpestønad 
Tannlegeerklæring ved yrkesskade 

469 487 

L 30 Spesialisterklæring/for hver 1/2 time 
utover 2 timer 

561 583 

L 34 Skyssgodtgjørelse/dialogmøter 4,10 4,10 

L 35 a 
 

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere 
enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt 
– leger (for 1 time) 

1150 1194 

L 35 ad Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere 
enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt 
– legespesialister (inkl. spesialister i 
allmennmedisin) (for 1 time) 

1354 1406 

L 36 Legers deltagelse i dialogmøter, for hver 
påbegynte halvtime  

575 597 

L 36 d Legespesialisters (inkludert spesialister i 
allmennmedisin) deltagelse i dialogmøter, 
for hver påbegynt halvtime  

677 703 

L 40 Stønad til bil. Legeerklæring ved 
arbeidsuførhet 

754 783 

L 60 
 

Godtgjørelse til spesialist når pasienten 
henvist fra NAV ikke møter til avtalt time 

1123 1166 

L 90 Yrkesskade/yrkessykdom 1691 1756 

L 120 Spesialisterklæring/2 timer 2246 2333 

L 180 Legeerklæring EØS og AUS 3381 3512 
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For utfyllende opplysninger, se www.nav.no, NAV og samfunn/Lover og regler/Rettskildene: 
Vedlegg 1 til § 21-4 i folketrygdloven: Honorartakster for legeerklæringer m.m., samt 
rundskriv til § 21-4 andre ledd. 
 
Vi ber om at foreningens medlemmer blir informert om endringene. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 

 

Kjell Hugvik Kristian Munthe 
Arbeids- og tjenestedirektør kontorsjef 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 
 
 

 
 

 
Mottakerliste 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Kiropraktorforening 
Norsk Manuellterapeutforening 
Norsk Psykologforening 
Den Norske Legeforening 
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