Medlem av
Landsorganisasjonen i Norge
Member of The Norwegian
Confederation of Trade Unions

Helse- og omsorgsdepartementet
v/Olav Gjestvang

Deres ref.:
Vår ref.:
Dato: 11.08.2020

Forlengelse av takster for undersøkelse og konsultasjon via video eller telefon
Norsk Manuellterapeutforening (NMF) ber om at de midlertidige takstene for undersøkelse
og konsultasjon via video- og telefon («B-takstene») forlenges til 1. november 2020.
I forbindelse med Covid-19-pandemien ble det 23. mars 2020 lagt til et nytt punkt B i kapittel
II i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. for bruk
av video- og telefonkonsultasjoner. Fra 21. april 2020 ble det også innført egne takster for
undersøkelse via video, under punkt B. I merknad B1 heter det at
«Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 1.
september 2020.»
Ifølge NMFs bransjestandard1 for smittevern skal all førstekontakt mellom pasient og
manuellterapeut primært skje ved videokonsultasjon, subsidiært telefonkonsultasjon, der
videokonsultasjon ikke er mulig. På grunnlag av informasjonen som kommer frem gjennom
denne første konsultasjonen, avklares smitterisiko og det avgjøres om videre
undersøkelse/behandling kan ytes via videoløsning, eller om det er behov fysisk oppmøte på
klinikken for undersøkelse/behandling.
I forbindelse med Covid-19-utbruddet kartla NMF tilgangen til videoløsninger blant
medlemmene. Gjennom samarbeid med Norsk Helsenett sørget vi for at de som ikke allerede
hadde tilgang til sikker videløsning, fikk tilgang til videoløsningen i Helsenett. Hovedtyngden
av medlemmene har derfor i dag tilgang til sikker videoløsning.
Antallet registrerte SARS-CoV-2-smitte er nå økende. Samtidig er det avtalt forhandlinger om
nye takster med virkningstidspunkt 1. november.
Vi ber på denne bakgrunnen om at B-takstene gjelder fram til 1. november, slik at disse kan
bli en del av forhandlingene som skal gjennomføres i august-september.
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