Oppdatert per 12. januar 2021

[Strykes dersom det ikke er aktuelt.
Tildelingsvedtaket av [dato] er påklaget. Denne avtalen bortfaller uten oppsigelse
dersom klageinstansen kjenner tildelingsvedtaket ugyldig.]
DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT I OSLO KOMMUNE
Avtalen gjelder ..…… % driftstilskudd i Bydel……….
Avtalen gjelder fra……………
1. Parter
........................................................, fødselsnummer ............................, HPR…………….
(«fysioterapeuten»)
Adresse:
Telefon:
E-post:
Kontonummer:
og
Oslo kommune v/Bydel……………………………… «bydelen».
2. Bakgrunn og formål
Fysioterapeuten skal drive privat fysioterapipraksis i samarbeid med kommunens øvrige
helsepersonell og spesialisthelsetjenesten, og inngå som del av kommunens helsetjenester.
3. Supplerende regelverk
Avtalen inngås under henvisning til det til enhver tid gjeldende regelverk på området,
herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven) § 3-2 jf. § 3-1 og forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for
fysioterapeuter med kommunal driftsavtale av 01.09.2017 nr. 1334 («kvalitetsforskriften»).
Avtalen utfylles av det til enhver tid gjeldende regelverk for forvaltning av driftsavtaler for
fysioterapi i Oslo kommune («Regelverket», vedlegg 1). Regelverket setter de overordnede
rammene for denne avtalen. Kommunen kan revidere Regelverket.
4. Opplysninger om praksisen, lokalisering og åpningstider
Navn:
Org.nummer:
Nåværende adresse for utøvelse av praksisen:
Telefon:
E-post:
Internettadresse:
Åpningstider:
Mandag ......................
Tirsdag ......................
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Onsdag ......................
Torsdag ......................
Fredag ......................
Fysioterapeuten skal kunne motta henvendelser i åpningstiden, og plikter å vurdere alle
henvendelser.
Bydelen kan kreve endringer i åpningstidene i tråd med de behov bydelen/kommunen til
enhver tid har.
Krav til lokalene og utstyr følger av Regelverket punkt 10.
5. Krav til fysioterapeuten, praksisen og fysioterapitjenestens innhold
Fysioterapeuten skal drive virksomheten i tråd med Regelverket punkt 4.
I sin fysioterapivirksomhet er fysioterapeuten selvstendig næringsdrivende.
Fysioterapitjenesten skal utføres personlig av fysioterapeuten, med mindre det er adgang til å
benytte vikar iht. Regelverket punkt 8.
Fysioterapeuten skal fremlegge politiattest før avtalen inngås. Politiattesten må ikke være
eldre enn 3 måneder. Fysioterapeuten plikter å informere bydelen ved relevante endringer i
forhold som omfattes av politiattesten.
Praksisen skal være åpen for alle pasientgrupper og fysioterapeuten skal tilby ……….
Følgende kommunale fysioterapioppgaver inngår for tiden i avtalen:
1 …………..
2..…………
Fysioterapeuten skal prioritere henvendelser ut fra en konkret vurdering av haste- og
alvorlighetsgrad. Pasienter henvist fra bydelen skal prioriteres.
Bydelen kan kreve endringer i behandlingstilbudet og de kommunale fysioterapioppgaver
som ytes, i tråd med de behov bydelen/kommunen til enhver tid har. Dette skal i størst mulig
grad gjøres i samråd med fysioterapeuten og samarbeidsutvalget, jf. punkt 12 i Regelverket.
Dersom fysioterapeuten motsetter seg slike endringer anses dette som en saklig grunn til
oppsigelse fra bydelens side, jf. punkt 11 nedenfor.
Fysioterapeuten kan ikke endre behandlingsprofil uten avtale med bydelen.
6. Arbeidstid
Fysioterapeut med 100 % avtalehjemmel skal ha en arbeidstid på 36 timer per uke i 45 uker
per kalenderår (44 uker for fysioterapeuter over 60 år) jf. Regelverket pkt.8.
Tid til administrasjon inngår i arbeidstiden.
7. Driftstilskuddet
Driftstilskuddet for 100 % avtalehjemmel utgjør p.t. ………………., og reguleres årlig.
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Driftstilskuddet er dekning for alle oppgaver som utføres iht. punkt 5 ovenfor.
Fysioterapeuten bærer selv alle utgifter ved driften av virksomheten.
Bydelen utbetaler driftstilskuddet til fysioterapeuten månedsvis (1/12) i slutten av hver
måned.
Eventuelle feil i utbetalingen meddeles så snart en av partene oppdager dette og korrigeres
gjennom etterbetaling av eller trekk i påfølgende utbetaling.
Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler eller andre former for kompensasjon utover det
som fremgår av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
8. Rapportering
Fysioterapeuten skal [dato] hver måned sende rapport til bydelen over fravær.
Hvis fysioterapeutens offentlige autorisasjon suspenderes eller tilbakekalles eller
fysioterapeuten fratas retten til trygderefusjon av HELFO, skal fysioterapeuten umiddelbart
informere og oversende vedtaket til bydelen. Likeså skal fysioterapeuten informere bydelen
dersom det gis en advarsel etter helsepersonelloven § 56.
Øvrige krav til dokumentasjon og rapportering fremgår av Regelverket punkt 11.
9. Flytting av praksis
Se Regelverket punkt 9.
10. Inntak av turnuskandidater
Bydelen kan pålegge fysioterapeuten å ta inn fysioterapikandidat i turnustjeneste i sin praksis.
Om gjennomføring av turnustjenesten vises til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste)
for å få autorisasjon som fysioterapeut av 09.09.2009 nr.1175.
11. Varighet, oppsigelse
Avtalen inngås uten tidsbegrensning.
Avtalen kan ikke selges, omsettes eller overdras.
Avtalen kan sies opp av begge parter. Oppsigelsesfristen er seks måneder, beregnet fra datoen
oppsigelsen er mottatt.
Oppsigelse fra bydelens side må være saklig begrunnet, jf. kvalitetsforskriften § 22 og
Regelverket punkt 15. Se også punkt 5 avsnitt 8 og punkt 9 avsnitt 2 ovenfor.
Bydelen kan si opp avtalen ved fravær lenger enn to år.
Før vedtak om oppsigelse treffes av bydelen, skal det sendes forhåndsvarsel til
fysioterapeuten med innkalling til møte.
12. Heving
Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning. Se Regelverket punkt
16.
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13. Automatisk avtaleopphør
Avtalen opphører når fysioterapeuten mottar pensjon etter lov om folketrygd, senest når
fysioterapeuten fyller 70 år.
Avtalen opphører dersom fysioterapeuten dør.
14. Bekreftelse fra fysioterapeuten
Fysioterapeuten bekrefter med sin underskrift at vedkommende ikke har annen avtale om
driftstilskudd med Oslo kommune eller annen kommune i Norge som innebærer at
vedkommende har mer enn 100 % driftstilskudd til sammen.
Fysioterapeuten har oppgitt alle eventuelle nåværende ansettelsesforhold og bierverv. Disse
følger som vedlegg 3 til denne avtalen.
Nye ansettelsesforhold og bierverv skal forhåndsgodkjennes av bydelen. Det må foreligge
saklig grunn for at bydelen skal kunne nekte å godkjenne slike verv og ansettelser.
15. Tvisteløsning
Uenighet om forståelsen av avtalen skal søkes løst ved forhandlinger mellom fysioterapeuten
og bydelen.
Fører forhandlingene ikke frem skal saken avgjøres av de ordinære domstoler. Verneting er
Oslo tingrett.
***
Avtalen er skrevet i to likelydende eksemplarer, hvor partene beholder ett eksemplar hver.
Oslo,
...........................................................
(fysioterapeuten)

.........................................................................
(for Oslo kommune v/Bydel ……….

Vedlegg:
1. Regelverk for forvaltning av kommunale driftsavtaler for fysioterapi i Oslo kommune
2. Utlysningsteksten
3. Eventuelle ansettelsesforhold/bierverv
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