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Emne: Endringer i driftstilskudd, takster og tilskudd til fellesformål
Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye takster for perioden 1. november til og med 31.
desember 2020, og for perioden 1. januar til og med 30. juni 2021.
Rammene for oppgjøret er en økning på 1,34 prosent fra 1. juli 2020, som utgjør 34,3 millioner
kroner i tillegg på honorartakstene på årsbasis. I tillegg er det gitt en ekstra kompensasjon for
mindreinntektsutvikling i perioden 2014-2018 på 34 millioner kroner. Det er fordelt til sammen 68,3
millioner kroner på takstene.
Driftstilskudd og tilskudd til fellesformål er økt innenfor en ramme på 1,34 prosent. Driftstilskuddet
er fastsatt til 453 720 kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Kommunene vil etterbetale
tillegget som skulle har vært utbetalt for perioden 1. juli 2020 til 31. oktober 2020. Tilskudd til
fellesformål er 34,7 millioner kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.
Endringene i takster følger vedlagt. Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere
enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli
til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Denne løsningen er
valgt for å forhindre stort overheng ved forhandlingene våren 2021.
De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i kapittel III Pasientbetaling fra 1. november
2020 etter høring våren 2020.
Endringene tydeliggjør i hvilke tilfeller fysioterapeuter kan kreve pasientbetaling. Organisasjonene
har fått informasjon om ny ordlyd i forskriften kapittel III.
Det innføres fra 1. november 2020 en ny tilleggstakst A1i for diagnostisk ultralyd med følgende
ordlyd:

A1i

Tillegg for diagnostisk ultralyd ved muskel- og
skjelettplager. Indikasjon og resultat må framgå av
journalnotat. Taksten dekker utgifter til gel mv.
Taksten krever samtidig bruk av A1a eller A1d.
Taksten kan benyttes inntil 2 ganger for samme
sykdom/skade per kalenderår.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A1a, A1c,
A1d, A1f, A1g, A1h, D40

200,-

100,-

100,-

0

Taksten gis et honorar på 200 kroner fordelt på 100 kroner i refusjon og 100 kroner i egenandel. Det
forutsettes at diagnostisk ultralyd kombineres med klinisk undersøkelse. Taksten kan benyttes inntil
to ganger for samme sykdom/skade per kalenderår. Det er ikke hjemmel i forskriften for å kreve
pasientbetaling utover egenandelen på 100 kroner.
Det er lagt til grunn en frekvens på 30 000 på årsbasis. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget på
frekvens, og det tas forbehold om endringer i takstbeløp og innretning på taksten dersom frekvensen
avviker vesentlig fra det som er lagt til grunn. Videre vil det fram mot neste års forhandlinger bli
vurdert om det skal stilles kompetansekrav til bruk av taksten.
Øvrige endringer
Fastlønnstilskuddet er fastsatt til 210 600 kroner for 2020.
Satsen for bidrag til ridefysioterapi er foreløpig ikke fastsatt, og vi vil ettersende informasjon om
dette.
Ny forskrift vil bli publisert på Lovdata om kort tid. Det vil i desember bli gitt en endringsforskrift med
nye takstbeløp som trer i kraft 1. januar 2021.
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