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Sentral rammeavtale for fysioterapi- og manuellterapitjenesten i Oslo kommune
Norsk Manuellterapeutforening, NMF, ber om at det re-etableres en rammeavtale mellom
fagorganisasjonene og Oslo kommune.
Det vises til møte med Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester 23. november
2015. Her tok vi opp spørsmålet om å re-etablere en sentral rammeavtale mellom fysioterapiog manuellterapiorganisasjonene og Oslo kommune. Det har ikke eksistert slik avtale siden
2006. Byrådsavdelingen uttalte i 2015 at den ville avvente inngåelse av rammeavtale i påvente
av en ny statlig forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter som var varslet på
daværende tidspunkt. «Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med
kommunal driftsavtale» trådte i kraft 1. januar 2018.1 Vi har ikke hørt noe fra Oslo kommune.
Nå som en ny forskrift foreligger, ber NMF om forhandlinger av en rammeavtale med Oslo
kommune.
I forbindelse med utarbeidelsen av den nye forskriften, uttalte Helse- og
omsorgsdepartementet bl.a. at:
Tjenester som tilbys av avtalefysioterapeuter er i dag hovedsakelig regulert av
Rammeavtalen og en individuelle driftsavtale. Disse avtalene vil fortsatt være viktige.
En forskrift med krav til funksjon og kvalitet vil ikke ta opp i seg forhold som naturlig
bør ligge i avtaler.2
I likhet med departementet mener vi at en sentral rammeavtale som omhandler forhold som
ikke omfattes av forskrift, annet lovverk eller individuelle avtaler, er viktig. Et partssamarbeid i
form av en rammeavtale fremmer ryddige forhold i tjenesten og fagutvikling, og vil være til
beste for pasientene, det kommunale tjenestetilbudet og yrkesutøverne.
KS og Norsk Manuellterapeutforening/Norsk Fysioterapeutforbund/Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund inngikk i høsten 2016 en rammeavtale for KS-området, gjeldende for
perioden 1. januar 2017-31. desember 2018.
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https://lovdata.no/forskrift/2017-09-01-1334
Helse- og omsorgsdepartementet: Høringsnotat Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester,
avsnitt 5.2 «Formål og virkeområde, side 13, tredje siste avsnitt.
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Vi ber med dette at Byråden sette i gang forhandlinger om ny rammeavtale. Vennligst ta
kontakt med undertegnede på e-post kontor@manuell.no eller telefon 22 60 14 00.

Vennlig hilsen

NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Peter Chr. Lehne
leder
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