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Helse- og omsorgsdepartementet 

Olav-J.Gjestvang@hod.dep.no 
 

PFF’s krav til takstforhandlingene 2019 
 

PFF fremmer med dette krav om økonomisk kompensasjon for økte priser og lønninger i samfunnet 

for øvrig med en økning på 0.20 % av «potten», og kompensasjon utenfor rammen for arbeid som 

skyldes økte krav og dermed tidsbruk ved drift av instituttene. Sistnevnte forhold er: 

1. Innføring av krav til internkontroll 

2. Innføring av GDPR i norsk lov, herunder at pasienter skal ha gratis innsyn i sin journal. 

3. Økte krav til dokumentasjon av takstbruk. 

4. Stor prisstigning på  

 

Økt tidsbruk for disse elementene er 233 730 timer – dette kreves kompensert med kr. 114 524 662 

Prisøkning for NHN-abonnement som kreves kompensert med kr. kr. 8 373 060  

Samlet kompensasjon utenfor rammen blir dermed kr. 122 897 721 

Økning innenfor rammen 
Partene har tidligere bestemt at takster og driftstilskudd skal reguleres med utgangspunkt i 

lønnsøkningene i frontfagene, lønnsstigningen for KS-ansatte i gruppe 1 med en vekting på 27 %,  

KPI-indeksene «lokaler, lys og varme» med en vekting på 34 % og «andre varer og tjenester» med en 

vekting på 39 %. 

Det foreligger på nåværende tidspunkt fremforhandlede lønnsøkninger for frontfagene på 3,2 %, 

lønnsøkning KS gruppe 1 med antakelig 3,16 % og KPI-indekser fra mars 2018 til mars 2019 som viser 

en økning av indeksen for «lokaler, lys og varme» med 2,7 % og «andre varer og tjenester» med en 

økning på 1,4 %. 

Som ved takstforhandlingene i 2018 krever PFF at det legges til grunn en fordelingsnøkkel på 35/65 

mellom kostnads- og inntektskomponenten. 

Med disse tallene som grunnlag fremmes derfor et krav til økning innenfor rammen som følger: 

KRAV FRA PFF 2019     

Kostnadsk. Inntektskom Overheng Årsresultat fra 1/7 

2,32 3,20 2,80 0,09 0,18 % 

 

PFF krever således en økning innenfor rammen på 0,20 %. 
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Økning utenfor rammen 
De siste årene har det skjedd betydelige endringer av offentlige krav ved drift av en avtalebasert 

praksis. Dette har i liten grad blitt fanget opp i takstsystemet slik at en stadig større arbeidsmengde 

forblir ukompensert av takster og driftstilskudd. Slike ekstraordinære økninger i arbeidsmengde 

fanges heller ikke opp av de indeksene som legges til grunn ved disse forhandlingene. Dette gjelder 

forhold som: 

1. Innføring av krav til internkontroll 

2. Innføring av GDPR i norsk lov, herunder at pasienter skal ha gratis innsyn i sin journal. 

3. Økte krav til dokumentasjon av takstbruk. 

4. Økning av kostnaden for medlemskap i NHN langt utover prisstigningen i KPI-indekser. 

 

Oppfyllelse av disse kravene krever i tillegg til tidsbruken at instituttene skaffer seg materiell og/eller 

konsulenttjenester for å kunne tilgodese disse kravene. Det vil for en del av utøverne også være 

nødvendig med kurs for å fylle kravene til ivaretakelse av disse kravene. 

Dette fører naturligvis til økte kostnader og redusert effektivitet og dermed mindre tid til 

inntektsgivende tiltak. Uansett om arbeidstiden utvides eller den økte tidsbruken tas ut innenfor den 

normerte avtaletiden vil dette føre til en redusert inntekt pr. time for alle fysioterapeuter. 

Utgiftene utenfor rammen når det gjelder punkt 1, 2 og 4 ovenfor samt økningen i medlemsavgiften 

til NHN gjelder pr. institutt, effektivitetsnedgangen nevnt under punkt 3 gjelder pr. fysioterapeut. 

Når det gjelder effektivitetsnedgangen for praksisene grunnet innføring av GDPR og Internkontroll 

anslås denne i tid å utgjøre 1 time pr. måned pr. fysioterapeut (alle på instituttene medvirker 

vanligvis til dette), mens økte krav til dokumentasjon antas å utgjøre 1 time pr.  uke pr. fysioterapeut. 

Dette utgjør til sammen 5,3 timer pr. måned pr. fysioterapeut. Siden det er ca. 3 675 fysioterapeuter 

som jobber fast i en driftshjemmel blir antall timer som brukes på disse tiltakene = 5,3 timer x 12 x 

3 675 = 233 730 timer. Den medgåtte tiden til de nevnte tiltakene vil derfor resultere i en 

inntektsnedgang for alle utøvere til sammen som beregnes slik: 

 Fysioterapeut:   73,5 % x 233 730 x kr. 459 =   kr. 93 730 117 

 Manuellterapeut: 14,7 % x 233 730 x kr. 696 =   kr. 28 425 342 

 Psykomotoriker:   8,6 % x 233 730 x kr. 585 =   kr. 13 977 627 

Tallene som er lagt til grunn er den prosentvise fordelingen av utøvere fra TBU og takstuttellingen for 

60 min. tidstakst. Til sammen blir inntektstapet grunnet økt tidsbruk til administrative formål på kr. 

114 524 662. 

 

Den prosentvise fordelingen ses å ikke bli 100 % til sammen, dette skyldes at utdanningskandidater 

ikke er medtatt da disse vanligvis ikke deltar i IK og GDPR arbeidet. 

PFF krever at dette beløpet tilføres utenfor rammen og fordeles på tidstakstene. 
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Prisøkningen pr. måned på NHN-abonnement er siden 01.07.2018 kr. 485, den kompenserte 

prisstigningen er 2,92 % av kr. 679 = kr. 19,83. Den ukompenserte prisstigningen er således kr. 485 – 

kr. 19,83 = kr. 465,17. Det antas at antall abonnementsavtaler for fysioterapeutene er ca. 1 500 

(antall institutter), denne økningen tilsvarer da kr. 465,17 x 1 500 x 12 som i alt på årsbasis blir  

kr. 8 373 060.  

PFF krever således at kr. 8 373 060 legges til potten utenfor rammen slik at refusjonsuttaket av takst 

H(a,b) kan økes med dette beløpet uten at dette reduserer inntekten som genereres fra den øvrige 

takstbruken. 

Krav om regulering av forholdet mellom refusjon og egenandel 
PFF har i alle år undret seg over at forholdet mellom elementene egenandel og honorar er svært 

forskjellige når det gjelder tidstakstene som brukes av de tre utøverkategorier. Dersom det legges til 

grunn en tidsbruk på 60 min. for de 3 utøverkategoriene (fysioterapeut, manuellterapeut og 

psykomotoriker), fremkommer følgende forhold mellom egenandel og totalt honorar: 

Fysioterapeut:   Egenandelen utgjør 59 % av honoraret 

Manuellterapeut:  Egenandelen utgjør 57 % av honoraret 

Psykomotoriker:  Egenandelen utgjør 48 % av honoraret 

 

For enkelte andre tidsbrukstakster er variasjonen enda større. For de vanligst brukte kombinasjonene 

av de forskjellige utøverkategoriene er tallene: 

Fysioterapeut:   Takst A3a + A3b - Egenandelen utgjør 68 % av honoraret 

Manuellterapeut:  Takst A8a + A8b - Egenandelen utgjør 60 % av honoraret 

Psykomotoriker:  Takst A9a + 4xA9b - Egenandelen utgjør 48 % av honoraret 

 

PFF finner ikke noen god helsepolitisk grunn til at staten skal gi forholdsvis bedre støtte til pasienter 

som har behov for manuell terapi eller psykomotorisk fysioterapi enn til andre pasienter som 

oppsøker fysioterapeut.  

PFF krever derfor at de forskjellene som finnes i den relative stønadsandelen mellom de tidstakstene 

som brukes av de tre behandlergruppene utjevnes gradvis. 

Fordeling av rammen 
PFF krever at rammen fordeles jevnt på alle takstene. 

PFF tar forbehold om nye og endrede krav. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen     
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Helse- og omsorgsdepartementet 

Olav-J.Gjestvang@hod.dep.no 
 

Revidert krav til takstforhandlingene 2019 innenfor rammen. 
PFF har registrert at det har vært endringer i indeksene i KPI fra mars til april 2019, noe som selvfølgelig 

påvirker beregningen av kravet innenfor rammen. 

SSB har offentliggjort nye tall som viser følgende: 

1. Indeksen Bolig, lys og brensel har hatt en endring fra 2,7 % til 3,0 % 

2. Indeksen «andre varer og tjenester har hatt en endring fra 1,4 % til 1,5 % 

Følgende verdier legges da til grunn ved beregning av et revidert krav innenfor rammen: 

Lønnsøkning frontfag = 3,2 %, Lønnsstigning KS gruppe 1 = 3,16 %, Bolig, lys brensel = 3,0 % og Andre 

varer og tjenester = 1,5 %. 

Dette gir etter det den partssammensatte gruppen var enige om skulle legges til grunn følgende 

beregning av det prosentvise tillegget: 

Kostnadskomponent = 0,27 x 3,16 % + 0,34 x 3,0 % + 0,39 x 1,5 % = 2,46 % 

Inntektskomponenten er uendret 3,2 % tilsvarende lønnsøkningen i frontfagene. 

Nytt krav blir dermed: 

Aktuelt krav 

Kostnadsk. Inntektskom Overheng Årsres. fra 1/7 

2,46 3,20 2,79 0,15 0,30 

 

PFF krever således en økning innenfor rammen på 0,30 % fra 01.07.2019. 

PFF’s krav utenfor rammen er uendret i forhold til det fremsendte kravet datert 07.05.2019. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen     


