
 
 

Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt - Digitalt på Zoom 
Dag 1: torsdag 4. mars 2021 kl. 12.00-16.00 og  
dag 2: fredag 5. mars kl. 12.00-16.00 

Læringsmål: 
• Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo 
• Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik 

at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling 
• God medisinsk praksis «lønner seg».  
• Unngå konflikt med Helfo 
• Logistikk – smarte grep for effektiv praksisdrift  
• Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold 

til skattekontoret og bokføringsloven  
 

Målgruppe:   LIS1-leger i Møre og Romsdal  
Kursarrangør:   Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal legeforening  
Kurssted:   Zoom. Det blir sendt ut lenke 2-3 dager på forhånd.  
Påmelding til:  Statsforvalteren i Møre og Romsdal  
Påmeldingsfrist:  Iht. brev fra Statsforvalteren  
Kurspris: Sponses av Møre og Romsdal legeforening  
Kurstimer:  8 timer 

 
Forelesere:  Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & allmennmedisin  
 Helge Strømskag, autorisert regnskapsfører 
 

Tema for dag 1 og dag 2 
Råd for optimalt utbytte av lokal veiledning for LIS1. Basert på 
evaluering. Sendes som pdf-fil. 10 minutter 

Bjarne Storset  

Legevakt. Avtaler – transport – bakvakt – lønn – særavtalen – 
rettigheter. Sendes som PDF- kan sende inn spørsmål. 5 minutter 

BS 

Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper.  BS 
Kontakt-takster og avgrensning mellom disse. Sykebesøk. Kveld. BS 
Takst v/legemiddelgjennomgang – tolk – møter BS 
Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk mht til 
regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag. Innlegget går på dag 1 

Helge Strømskag 
 

Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, 
kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill. Kommunale 
avtaler. Fordeling av kostnader. Innlegget går på dag 1 

HS 

Prosedyretakster  BS 
Diabetes – 612a/b – kroniske alvorlige sykdommer BS 
Logistikk – smarte tips for kvalitet og effektiv drift BS 
Laboratorietakster – EKG – spirometri. BS 
Helfo-takster – forsikringsattester – etc BS 

 
Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, ev. sende på forhånd til 
bjarne.storset@tingvoll.kommune.no . 
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