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Forståelse av takst A1d – kontroll
Viser til telefonisk kontakt, samt deres e-post av 26. januar 2018.
Viser også til informasjonen til EPJ-leverandørene som vi fikk kopi av 11. desember 2017. Den
så ut til å omhandle rideterapi alene, men inneholdt også informasjon om endringene i KUHR
når det gjelder A1a og A1d.
Som nevnt i telefonen er vi enige med Helsedirektoratet/HOD i at det er behov for endringer i
takstene A1a og A1d, og at dette bør gjøres i årets takstforhandlinger. Vi er imidlertid ikke
enige i at den «regelen» direktoratet har lagt til grunn er i tråd med gjeldende regelverk: «For
regninger mottatt i 2018 vil KUHR godta inntil 2 A1a/A1d for samme diagnose innenfor
kalenderåret.»
Verken takstbeskrivelse eller merknad A2 inneholder krav om at takst A1d ikke kan benyttes
mer enn to ganger for samme diagnose i løpet av et kalenderår. Merknad A2 tillater én
undersøkelse ved oppstart av «behandlingsserie». Ytterligere undersøkelse kan skje dersom
pasienten ikke er «tilstrekkelig utredet». Hvorvidt dette skjer en, to eller flere ganger i løpet
av et kalenderår sier merknaden ingenting om. Hvis en pasient skulle få tilbakefall i løpet av
året, mener vi det være helsefaglig uforsvarlig ikke å foreta ny undersøkelse for å vurdere om
tidligere diagnose er feil, om behandling bør legges om eller om pasienten bør henvises
videre til andre behandlere. Det er betydelig forskjell på et år og 24 ganger. Ved behandling
tre ganger i uken er 24 behandlinger unnagjort på to måneder. Endringen av regelen er
således en betydelig innskjerping.
Henvisning til manuellterapeut falt bort i 2006. Vi kan ikke se at det akkurat nå foreligger noen
situasjon som krever umiddelbar endring for vårt vedkommende. A1d taksten er bare utløst
for cirka 1 % av pasientene mer enn to ganger. Det er også beklagelig at endringen ikke ble tatt
opp med NMF før den ble meddelt EPJ-leverandørene.
Det er videre verdt å merke seg at selv om henvisningskravet er falt bort er det likevel fortsatt
anledning for annet helsepersonell å henvise til fysioterapeut og manuellterapeut, jf.
helsepersonelloven § 4 som pålegger samarbeid og samhandling med annet kvalifisert
personell dersom pasientens behov tilsier det. Begrepet «henvisende behandler», som i
særskilte tilfeller ber om en separat undersøkelse av pasient og/eller en skriftlig
tilbakemelding om pasienten, vil derfor fortsatt kunne være aktuelt.
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NMF ber om at direktoratet bruker KUHRs regelmotor som før 1. januar 2018 med hensyn til
bruk av takst A1d når det gjelder manuellterapeuter. I motsatt fall vil vi måtte vurdere å
henstille medlemmene om ikke å behandle pasienter med tilbakefall etter at to undersøkelser
er «brukt opp».
Vi ber om raskt svar på vår henvendelse, slik at vi kan informere medlemmene våre.

Vennlig hilsen
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