
Protokoll 2021

12., 27.,28., mai og 3., 4., 8. juni 2021 er det holdt forhandlinger mellom Norsk
Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund og staten/KS om revisjon av avtalen om driftstilskudd og
takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene for perioden 1. juli 2021 -
30. juni 2022.

Til stede på ett eller flere møter:
Norsk Fysioterapeutforbund: Gerty Lund, Lars Håvard Høgvoll, Bente Øfjord, Henrietta
U. Richter, Per Olav Moberg Peersen, Lene Cammermeyer Ziener, Morten Hagenes,
Morten Bjerkhaug og Arnhild Skjølberg.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Chr. Lehne, Espen Mathisen, Jan Birger Løken,
Hans Olav Velle og Per Svor.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund: Henning Jensen, Linda Linge, Arne
Strand og Trond Dalaker.

Staten/KS: Olav Johan Gjestvang, Kristin Gjellestad, Erik Resaland, Anette Kristiansen,
Helga Rudjord, Liv Overaae, Hege Torvbråten og Anne Jensen.

Partene ble 8. juni 2021 enige om at økonomisk ramme fra 1. juli 2021 økes med 4,8
prosent. Det vil si at driftstilskudd, fondsavsetning til etter- og videreutdanning og
takster økes med 4,8 prosent fra 1. juli 2021. Dette tilsvarer en kostnadskomponent på
3,75 prosent og en inntektskomponent på 2,7 prosent.

Driftstilskuddet for avtaleåret 2021- 2022 er 475 500 kroner.

Avsetning til fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter blir 36,4 mill. kroner.

Det gis en engangskompensasjon på 40 mill. kroner for mindreinntektsutvikling på
grunn av pandemien. Kompensasjon gis i form av en ny takst, se nedenfor.

EPJ-løft for fysioterapeuter

EP]-løft for fysioterapeuter videreføres. Avsetning på 1,5 mill. kroner av avtalt ramme
videreføres. Staten forplikter seg samtidig til å bidra med tilsvarende beløp. Til sammen
utgjør dette 3 mill. kr.
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Endringer i takster og merknader

Ny takst HlO - kompensasjon for mindreinntektsutvikling på grunn av
pandemien for avtaleårene 2019-2020 og 2020-2021

Kompensasjon for mindreinntekt som følge av Covid-19-pandemien
Fysioterapeut med driftsavtale kan kreve taksten en gang i perioden 1.7.2021 til og med
31.12.2021, og dette gjelder uavhengig av om fysioterapeuten har en eller flere
driftsavtaler. Krav må fremsettes overfor Helfo innen 31.12.21.
Ugyldig takstkombinasjon: AIie
Honorar: 12446 kroner

Videotakstene gjøres permanente - endring i merknad B1

Merknad Bl skal lyde slik:

Bruk av takstene BOa-f, Bla-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon
foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet
og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

B-takstene benyttes i stedet for tilsvarende A-takster når undersøkelse og behandling
skjer via video, og merknadene til A-takstene gjelder tilsvarende for B-takstene så langt
de passer. Takstene BOa, BOc, BOd og BOf benyttes ved undersøkelse via video, mens
Bla-b, B2a-b og B3a-b benyttes ved behandling via video. Takstene Bla-b, B2a-b og
B3a-b kan også benyttes ved behandling via telefon når det på forhånd er avtalt med
pasienten at behandling skal skje via telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt
tilpasset treningsprogram er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Takst ESQ-harmonisering av takst for samarbeidsmøte for leger, psykologer,
fysioterapeuter m.fl.

Takst E50 gis følgende ordlyd:
"Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i tverrfaglig eller flerfaglig
samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller
rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller
video.

Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per
påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for
den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har
deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.
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Takst E50a og E50b kan ikke benyttes:
• ved samtidig konsultasjon
• når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker

og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster.
• dersom møtet blir avlyst"

Endret ordlyd i merknad E1:

"Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av
rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av
hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg
etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse
med reise for å foreta undersøkelse og behandling."

Takst E51 a - presisering

Ny ordlyd takst E51a (endring i kursiv)
Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient.
Taksten kan ikke benyttes ved mottak og lesing av tilsendt dokumentasjon som epikriser,
henvisninger, svar på røntgenundersøkelser mv.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Takst E51b - ny merknad E2:

Det gis en ny merknad E2 til takst E51b:
" Taksten kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som
NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den
som har bedt om erklæringen."

Takst E51c - presisering (endring i kursiv):

Det gjøres følgende endringer i takst E51c:
"Skriving av henvisninger og rekvisisjoner til spesialisthelsetjenesten når dette gjøres
uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan også benyttes når fysioterapeut
med spesialkompetanse i fysikalsk lymfødembehandling og samarbeidsavtale med
helseforetak søker om kompresjonsplagg og bandasjemateriell ved lymfedem. Taksten kan
ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle"
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Takst A2g utgår

Takst A2g utgår og midlene fordeles på A3, AB og A9 etter faktisk bruk av takst A2g i
henhold til siste TBU.

Takst D40 - presisering

Presisering om at taksten krever samtidig bruk av annen takst flyttes fra rundskriv til
forskrift, og ny ordlyd i takst D40 blir (endring i kursiv):

"Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker.
Takst D40 forutsetter samtidig bruk av en av takstene Ala, Aid, A3a, A8a, A9a, BOa,
BOd, Bla, B2a, B3a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f

Ugyldig takstkombinasjon: A4, AlO, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E5211

Takst H2a - endret ordlyd i merknad H1

Merknad Hl skal lyde slik:

Taksten kan benyttes en gang per kalendermåned og maksimalt 12 ganger per
kalenderår når oppgjør sendes elektronisk via Helsenettet.

Takst H2b - ny merknad H2

Ny merknad H2

Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på
organisasjonsnummer. Dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme
organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. Inntak av vikar som kommunikasjonspart
under hjemmelshaver sitt medlemskap i NHN, begrenser ikke retten til å kreve H2b.

Protokolltilførsel
Partene er enige om å nedsette en partssammensatt gruppe som ser nærmere på
modell for vekting og parameterverdier som anvendes for å anslå kostnadsvekst slik at
den fanger opp kostnadsutviklingen på en god måte.

Partene skal bl.a. vurdere om beregningene skal bygge på historiske indekser eller
estimater om fremtidig utvikling.

Arbeidet skal starte opp høsten 2021 og være ferdigstilt i god tid før forhandlingene
2022.
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Oslo, 8. juni 2021

K-'S~~rapz:Mb '
Norsk Manuellterapeutforening

Privatprdr~ii te~peuters Forbund

KS ..• J

tJL ; ~~-L__/
Helse- og o~g~~enteU1
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Vedlegg

"Protokolltilførsel fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 03.06.21
NFF er skuffet over at staten nok en gang velger å ikke rette opp
mindreinntektsutviklingen og etterslep av godtgjørelse til avtalefysioterapeuter i
kommunehelsetjenesten.
Rammen på 2,7% er skuffende lav. Erfaringene fra de siste årene viser at frontfaget og
andre tariffområder i realiteten ender opp med høyere ramme for godtgjørelse enn det
staten hvert år legger seg på i takstforhandlingene. 2020 endte frontfaget på 2,2% og
ikke på 1,7% som staten la til grunn.
Avtalefysioterapeuter i kommunehelsetjenesten fikk derfor en inntektsnedgang på 0,5%
i 2020 sammenlignet med frontfaget, noe staten skuffende nok avslår å kompensere i
2021.
Izien viser staten manglende vilie til å tainnover £Pf! Bolden Il] 1ity_::i)gets utt::ilf•lse om
at frontfaget ikke alltid skal følges. SSB anslår at fastlands-BNP vil vokse med over 3 ½
prosent både i 2021 og 2022, noe som tilser at statens tilbud til fysioterapeutene er altfor
lavt.
NFFmener staten i de kommende år må ta grep for å rette opp
mindreinntektsutviklingen for avtalefysioterapeuter i kommunehelsetjenesten.»

"Protokolltilførsel fra Norsk manuellterapeutforening
Norsk Manuellterapeutforening, NMF, konstaterer med beklagelse at staten ikke er
villig til å tilby en økonomisk ramme som innebærer en reell kompensasjon for
avtaleterapeuters dokumenterte mindreinntektsutvikling over tid.

Det er også svært beklagelig at staten heller ikke villig til å kompensere for
avtaleterapeutenes faktiske kostnadsutvikling som organisasjonene har dokumentert.
Dersom staten ikke endrer denne tilnærmingen i takstforhandlingene vil dette over tid
svekke utviklingen av faget, og med dette kvaliteten på tilbudet overfor pasientene".

"Protokolltilførsel fra Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF)
PFF konstaterer at fysioterapeuter med driftsavtaler som gruppe har en dårligere
inntektsutvikling enn det som er tilfellet i samfunnet for øvrig. Vi konstaterer at den
modellen som brukes, og som det var enighet om i 2017 har vist seg ikke å fungere
etter hensikten. Dette gjelder både inntektskomponenten og kostnadskomponenten.
Rammen godtas likevel med forutsetning om at beregningsmodellen revideres innen
takstforhandlingene i 202211•

"Protokolltilførsel fra Norsk Fysioterapeutforbund 8.06.2021
Årets takstforhandlinger har vært en kritikkverdig prosess fra HODs side. Vi mottok i
dag fra staten et nytt skriftlig tilbud som NFF aksepterte skriftlig. Staten trekker så
dette tilbudet tilbake. Dette er et klart brudd på etablert forhandlingspraksis. Tilbudet
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som nå ligger på bordet var tilbudet som NFF fredag 4.juni sa vi måtte ha betekningstid
på, noe HOD godtok. NFF var de første som uttalte seg om tilbudet.
Med bakgrunn i de siste års uheldige utvikling av det økonomiske oppgjøret for
fysioterapeuter og fordeling som begunstiger en liten gruppe på bekostning av flertallet,
ser NFF seg tvunget til å påpeke følgende svært uheldige virkninger av statens valg.
NFF er Norges største organisasjon for fysioterapeuter med over 10 000 medlemmer.
NFF representerer majoriteten av avtalefysioterapeuter i Norge. NFF har mer enn 5
ganger flere medlemmer som er avtalefysioterapeuter enn hver av de to andre
organisasjonene. I tillegg representerer NFF bredden av fysioterapi, både
generalistene og de forskjellige videreutdanningene. Likevel blir ikke NFFs
argumenter vektlagt.
NFFmener fordelingen på takster i år, øker kroneforskjellene mellom de ulike
gruppene innen fysioterapi. Dette går særlig utover generalistene, noe som er svært
bekymringsfullt siden generalistene utgjør mer enn 73% av avtalefysioterapeutene i

.P~,im_~rhelsetjen~s!en. _ _ . _ _ . _
NFF er også bekymret for insitamentet dette gir med tanke på hvilke
videreutdanninger avtalefysioterapeuter vil velge i fremtiden og hvilke konsekvenser
dette vil få for bredden i kompetansen blant avtalefysioterapeutene i kommunene.
Kompetanse skal lønne seg, men det må være likeverd mellom de ulike
videreutdanningene. NFF er undrende til at KS og HOD ikke ser at fordelingen i
takstoppgjøret vil ramme kommunenes mulighet til å oppfylle lovbestemte plikter til å
yte innbyggerne behandling innen alle områder".
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