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Sikring av manuellterapi- og fysioterapitjenesten – manuellterapeuter vil stille opp 
Norsk Manuellterapeutforening viser til brev av 15. mars 2020 til Helse- og 
omsorgsdepartementet.  Etter at vi sendte dette brevet, vedtok Helsedirektoratet senere 
samme dag 

stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor 
spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes 
pålegg om smittevern:  
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter1…. 

Vi viser også til Stortingets vedtak 16. mars 2020 om en del økonomiske tiltak i møte med 
virusutbruddet.2  

Manuellterapeuter stiller opp 
Alle må bidra til å redusere smitten av koronaviruset i størst mulig grad. Som helsepersonell 
har vi et særlig ansvar som NMF tar på største alvor. Våre medlemmer er helsepersonell med 
medisinsk utdanning på mastergradsnivå og spesialkunnskap på muskelskjelett-området. 
Manuellterapeuter har kompetanse og lignende fullmakter som legenes på muskel- og 
skjelettområdet. Vi kan bl.a. avlaste leger når det gjelder sykmeldingsarbeid, informasjon og 
råd overfor muskel- og skjelettpasienter og i arbeid på legevakter. Vi ønsker å stille solidarisk 
opp sammen med øvrig helsepersonell i den utfordrende situasjonen helsetjenesten er i. 

Beredskap må opprettholdes 
Det er viktig at fremtidige tiltakspakker har en innretning som sikrer både den kommunale 
manuellterapi- og fysioterapitjenesten og klinikker uten kommunale driftsavtaler. De må ha 
som siktemål å ivareta det eksisterende helsetjenestetilbudet i kommunene, og skjerme de 
utøvere som står i fare for å måtte avvikle virksomhetene sine. Ved mange klinikker har det 
oppstått akutte likviditetsbehov, og vi frykter konkurser med avvikling av tjenestebilbudet. 
Manglende innsats nå vil bety at vi kan stå igjen med et mangelfullt tjenestetilbud etter at 
pandemien har gått inn i en mer håndterlig fase. 

Den økonomiske tiltakspakken som Stortinget vedtok 16. mars 2020 reflekterer ikke den 
spesielle situasjonen manuellterapi- og fysioterapitjenesten er i. Supplerende tiltak er derfor 
tvingende nødvendig.  Alle manuellterapeuter har store løpende utgifter til drift av klinikkene, 
som bare i liten grad vil kunne reduseres i den situasjonen som er oppstått.  Driftstilskudd fra 
kommunene skal dekke nettopp slike kostnader, jf. § 13 i ASA 4313 der det kommer frem at 
terapeuten derfor selv skal bærer alle utgiftene ved driften. Det er vår oppfatning at landets 
kommuner også i den aktuelle situasjonen skal utbetale fullt driftstilskudd til terapeutene.    

 
1 Brev av 15.3.2020 fra Helsedirektoratet til landets kommuner og berørte organisasjoner 
2 Prop. 53 LS (2019-2020), Lovvedtak 49-54 (2019-2020) 
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Det vises i denne sammenhengen til Helseetaten i Oslo kommune som allerede har tatt stilling 
til at driftstilskudd også i den aktuelle situasjon skal utbetales. 
 
Manuellterapeuter har leasing- og leieavtaler som løper over flere år, og er derfor bundet til å 
betale disse utgiftene langt fremover i tid. Uten driftstilskudd vil virksomheter gå konkurs, noe 
som vil føre til langvarig svekkelse av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Tiltakene kan ikke alene omfatte terapeuter med kommunale driftsavtaler, men også de som 
driver praksis uten driftsavtale eller med redusert avtale i forhold til arbeidsmengden. Disse 
utøverne dekker et betydelig behov i kommunene. Situasjonen er mest prekær for nyetablerte 
terapeuter som driver en virksomhet uten driftsavtale. 
 
En supplerende tiltakspakke må komme i tillegg og ikke avkortes i forhold til Stortingets 
tiltakspakke av 16. mars 2020. Driftstilskudd må betraktes som en kostnadskompensasjon, ikke 
som en inntekt.  
 
Kompensasjon for kostnader ved klinikk  

• Driftstilskudd fra kommunene må utbetales uavkortet fremover, uavhengig av 
sykdomsstatus og evt. pålegg om stenging av institutt/praksis. 
Driftstilskuddsordningen er vel etablert og kommunene har budsjettert med utgiften.  

• Det etableres en midlertidig tilskuddsordning for de som ikke har driftsavtale samt de 
som har deltids driftsavtaler. Størrelsen på avtalehjemmelen skal være i samsvar med 
omfanget fysioterapeuten forutsettes å arbeide (jf. ASA 4313, § 13, 4. avsnitt).   
 

 Takst for videokonsultasjon 
• Det etableres en ny takst for videokonsultasjon, som honorerer 

undersøkelse/behandling ved hjelp videooverføring på sikkerhetsnivå 4 slik som hos 

legene.  Det er mange gode grunner til å opprette en slik takst. Det er et politisk mål at 

pasientene skal kunne kommunisere med fastleger på video. Da manuellterapeuter 

har en lignende rolle som legenes på muskel- og skjelettområdet, antar vi at det må 

være et politisk mål med lignende kommunikasjon med pasient og manuellterapeut. 

Situasjonen som har oppstått med korona-smitten, aktualiserer en slik arbeidsmåte.  

 

Reduksjon av utgifter  
• Bortfall av arbeidsgiveravgift så lenge situasjonen varer. 

• Norsk Helsenett pålegges å stoppe innkreving av avgift i perioden.  

• Staten frafaller moms på leiekostnader knyttet til næringslokale. 
 
Vi anmoder med dette om et møte, fortrinnsvis digitalt, med departementet snarest mulig.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING 
Peter Chr. Lehne 
leder 

 


