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Svar på spørsmål om avklaring - Forståelse av takst A1d som Helsedirektoratet har lagt til
grunn i KUHR fra 1. januar 2018
Vi viser til brev av 29. januar 2018.
Norsk Manuellterapeutforening (NMF) mener at den regelen Helsedirektoratet har lagt til
grunn når det gjelder kontroll av takst A1d ikke er i tråd med gjeldende regelverk og ber derfor
om at endringene i KUHR fra nyttår ikke gjøres gjeldende for manuellterapeuter. NMF ber
Helsedirektoratet videreføre regelen i KUHR som gjaldt fram til 1.1.2018 for manuellterapeuter.
Hvis ikke Helsedirektoratet gjør det, vil NMF «måtte vurdere å henstille medlemmene om ikke å
behandle pasienter med tilbakefall etter at to undersøkelser er «brukt opp». »
Denne problemstillingen handler dels om forståelse av takst A1a og A1d, dels om hvilke
automatiske kontroller som legges til grunn i KUHR.
Vi har noen merknader når det gjelder forståelse av takst A1d, som har følgende ordlyd:
«Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg hos fysioterapeut med rett til å utløse
takst A8, A9 eller A2k, eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert/undersøkt
av fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k og ved undersøkelse av barn under
16 år, inntil 30 minutter»
Det er gitt nærmere regler i merknad A2:
«Takstene A1a og A1d kan benyttes inntil én gang i løpet av behandlingsserien ved igangsetting
av behandlingsopplegg, og kan ikke benyttes ved henvisning til ytterligere behandlinger dersom
pasienten allerede er tilstrekkelig utredet. Dersom henvisende behandler i særskilte tilfeller ber
om en separat undersøkelse av en pasient eller når henvisende behandler ber om en skriftlig
tilbakemelding i løpet av behandlingsserien, og dette medfører at fysioterapeuten må foreta en
nærmere undersøkelse av pasienten, kan takstene A1a og A1d utløses ytterligere én gang per
behandlingsserie.»
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Helsedirektoratet vil understreke at dagens regelverk ikke åpner for at taksten kan benyttes
hver gang manuellterapeuten vurderer at pasienten ikke er tilstrekkelig utredet.
Det framkommer tydelig av merknaden at taksten kan benyttes «inntil én gang i løpet av
behandlingsserien ved igangsetting av behandlingsopplegg». Setningen «og kan ikke benyttes
ved henvisning til ytterligere behandlinger dersom pasienten allerede er tilstrekkelig utredet»
må forstås ut fra tilfeller hvor det etter 24 behandlinger foreligger ny henvisning. Selv om
pasienten får en ny henvisning for samme sykdom/skade, kan ikke takst for undersøkelse
kreves på nytt dersom pasienten er tilstrekkelig utredet. Det har altså ikke vært automatikk i at
taksten kan utløses for hver nye henvisning. I KUHR har imidlertid regninger ikke blitt
automatisk avvist når takst A1a og A1d er brukt på nytt når det foreligger ny henvisning.
Det er ingen materielle endringer i vilkårene for å utløse takstene A1a og A1d fra nyttår, men
bortfall av krav til henvisning har medført behov for endringer i innretningen av den
automatiske kontrollen i KUHR. Vi er innforstått med at kontrollen av takst A1a og A1d som er
lagt til grunn fra 1.1.2018 er strengere enn den som ble lagt til grunn tidligere ved at kontrollen
knyttes til samme diagnose i stedet for til samme henvisning, og ved at kontrollen nå også
gjelder manuellterapeuter.
Etter en ny vurdering ser vi at grensen som ble satt ved maks A1a eller A1d for samme sykdom
kan slå feil ut i tilfeller hvor det er anledning til å utløse taksten på nytt i henhold til regelverket,
og vi har derfor kommet til at grensen bør settes til maks 4 takst A1a eller A1d for samme
diagnose. Dermed tas det høyde for at taksten kan brukes en gang ved oppstart av
behandlingsserie, og i tråd med tidligere praksis vil taksten kunne utløses ytterligere en gang
ved ny behandlingsserie for samme sykdom. Med to behandlinger per uke i gjennomsnitt vil det
være rom for ca. to behandlingsserier av 24 behandlinger i første halvår 2018. Regelverket
åpner imidlertid for at taksten «i særskilte tilfelle» kan utløses ytterligere en gang per
behandlingsserie når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert. Dette er ikke
tilstrekkelig hensyntatt i den kontrollen som nå ligger i KUHR, og vi vil derfor endre kontrollen
slik at bruk utover 4 *A1a eller A1d for samme pasient og samme diagnose blir automatisk
avvist. EPJ-leverandørene vil bli informert om dette. Endringen vil være på plass senest 23.
februar.
Helsedirektoratet vil presisere at reglene for å benytte A1a og A1d er identiske, og vi mener det
har utviklet seg en praksis blant noen få manuellterapeuter med hyppig bruk av takst A1d.
Dette mener vi er i strid med gjeldende regelverk, og vi mener derfor det er viktig at også
manuellterapeuters bruk av takst A1d blir gjenstand for automatisk kontroll.
Til slutt vil vi bemerke at fysioterapeuter har en plikt til å tilby faglig forsvarlig fysioterapi, og
manuellterapeuter kan ikke nekte å behandle pasienter med tilbakefall selv om
undersøkelsestaksten ikke kan utløses på nytt hver gang manuellterapeuten vurderer at
pasienten må undersøkes på nytt. Det vil være et element av undersøkelse i forbindelse med
hver behandling, og manuellterapeuter vil kunne utløse takst A8 i de tilfellene A1d ikke kan
utløses.
Helsedirektoratet ser for øvrig fram til en nærmere dialog om hvordan takstene A1a og A1d kan
endres/presiseres fra 1. juli 2018, og innretningen av kontrollen på takst A1a og A1d vil bli
revurdert i tråd med resultatet av forhandlingene.

-2-

Med hilsen

Steinar Mathisen e.f.
avdelingsdirektør
Helga Rudjord
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

-3-

