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Protokoll 2014 
 
Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk 
Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende 
Fysioterapeuters Forbund og staten/KS om revisjon av avtalen om driftstilskudd og takster for 
fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene for perioden 1. juli 
2014 – 30. juni 2015. 
 
Til stede på ett eller flere møter: 
Norsk Fysioterapeutforbund: Fred Hatlebrekke, Lene Ziener, Lars Håvard Høgvoll, Bente 
Øfjord, Ruth-Line Walle-Hansen, Henrietta Richter Uitdenbogaardt, Per Olav Peersen og 
Roar Høidal. 
 
Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen 
og Jan Birger Løken. 
 
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund: Henning Jensen, Ferry Wagenvoort og Tor-
Åge Berg. 
 
Staten/KS: Olav Gjestvang, Kristin Gjellestad, Ida Ringdal, Anne Tøndevold, Hege 
Torvbråten, Helga Rudjord og Per Øivind Gaardsrud. 
 
Partene ble 2. juni 2014 enige om at driftstilskudd, fondsavsetning til etter- og 
videreutdanning og takster skal reguleres likt og økes med 5,3 prosent fra 1. juli 2014. Dette 
tilsvarer en kostnadskomponent på 2,0 prosent og inntektskomponent på 3,2 prosent. 
Driftstilskuddet for avtaleåret fastsettes til 397 020 kroner. 
 
 
Endringer i takster og merknader 
 
Ny takst for oppkobling til Norsk Helsenett 
 
Det innføres en ny takst med følgende ordlyd: 
H1: Tillegg for Norsk helsenett/elektronisk meldingsutveksling, beløp kr. 10 000 x 2 
 
Taksten kan kreves i perioden 1. juli 2014 til og med 30. juni 2017 av fysioterapeuter med 
driftsavtale med kommunen og direkte oppgjørsavtale med HELFO. Taksten kan kreves to 
ganger per hjemmel, første gang når fysioterapeuten kan dokumentere å ha gjort bindende 
avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når fysioterapeuten er koblet opp og 
sender oppgjør til HELFO via Norsk helsenett. Fysioterapeuter som per 1. juli 2014 er koblet 
opp og sender oppgjør elektronisk via Norsk helsenett til HELFO, kan også utløse taksten. De 
kan kreve taksten en gang andre halvår 2014 og en gang første halvår 2015. Det er en 
forutsetning at det er aktiv virksomhet i hjemmelen for å kunne kreve taksten. Vikar kan på 
vegne av hjemmelsinnehaver kreve taksten dersom det er inngått skriftlig avtale med 
hjemmelsinnehaver om dette.  
 
Ugyldige takstkombinasjoner: Alle 
 
Endring i merknad A1: 
Det tas inn et nytt annet ledd, se ordlyd i kursiv nedenfor: 
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Merknad A1 
Hver av takstene A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a og A9 teller som en behandling. 
Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling, pasienten skal ha fysioterapeutens 
fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden og overlapping i tid av pasientbehandlinger 
honoreres ikke. 
 
Inkludert i takstene ligger honorar for for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden 
pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Innenfor tiden som utløser A1a, 
A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive 
journalnotat, henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til av- og påkledning kan også inngå i tiden 
som det kreves refusjon for. 
 
Takstene A7 og A11 teller som en egen behandling dersom de ikke benyttes sammen med en 
av takstene A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A9a, A9b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f og 
C33. 

Strukturendring takst A9 
Takst A9 psykomotorisk fysioterapi deles i A9a og A9b som gis følgende ordlyd: 
 
A9a: Psykomotorisk fysioterapi 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt A7, A9b, A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, 
F23, G 
 
A9b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter  
Rep. 6 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle, unntatt A7, A9a, A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, 
F23, G 
 
 
Forenkling gruppetakster 
Takstene for øvelsesbehandling i grupper, gruppebehandling i basseng og medisinsk 
treningsterapi slås sammen. Dagens C30-32 erstattes av ny takst C34. Det gjøres videre 
endringer i merknad C1 og C2.  
       
 C. Behandling i grupper      
C33 Øvelsesbehandling i gruppe på inntil 4 barn 

under 12 år i 60 minutter, pr. pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 
 
Behandling i grupper på inntil 10 personer 

     

C34a For de første fem personer i 30 minutter, pr. 
pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 
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C34b For de neste fem (6–10) personer i 30 

minutter, pr. pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 

     

C34c For de første fem personer i 60 minutter, pr. 
pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 

     

C34d For de neste fem (6–10) personer i 60 
minutter, pr. pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 

     

C34e For de første fem personer i 90 minutter, pr. 
pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 

     

C34f For de neste fem (6–10) personer i 90 
minutter, pr. pasient 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, D40, F1, F21, F22, F23, 
G 

     

C34g Tillegg for behandling i basseng, pr. pasient 
Taksten krever samtidig bruk av enten C34a, 
C34b, C34c, C34d, C34e eller C34f.  
Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt A7, 
A11, B20, B21, B22, C34a, C34b, C34d, 
C34e, C34f, D40, F1, F21, F22, F23, G 

     

 
 
Merknad C1 
Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår: 

1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. 

2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden.  

3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen. 

Merknad C2 
Hver av takstene C33, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34f teller som en behandling. 
Overlapping i tid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke.  
 
 
Endring i takst E51 
Taksten deles i tre takster: 
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E51 a: 
Taksten er en videreføring av takst E51: Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet 
fagpersonell om enkeltpasient. 
  
Merknad E2 endres ved at følgende strykes: «eller ved skriving av henvisning eller epikrise». 
Merknaden får dermed følgende ordlyd: 
 
Taksten kan også benyttes av manuellterapeut ved kommunikasjon med fysioterapeut i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med 
henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserien. 
 
Ny takst E51b: 
Det innføres en ny takst med følgende ordlyd: 
 
Skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når dette gjøres uten 
samtidig undersøkelse eller behandling.  
Ugyldig takstkombinasjon: Alle 
 
Ny takst E51c: 
Det innføres en ny takst med følgende ordlyd: 
 
Skriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller 
behandling. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser. 
Ugyldig takstkombinasjon: Alle 
 
 
Endring ordlyd takst D40 
Alderskriteriet heves fra 70 til 80 år. 
Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker 
Ugyldig takstkombinasjon: A10, E50a, E50b, E51a, E51b, E51c, E52 
 
Endring i kapittel IV Pasientbetaling 
En presisering i rundskriv flyttes over i forskriften. 
 
Andre ledd får da følgende ordlyd (endringer merket med kursiv):  
 
Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og 
tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er 
dekket av takstene i kapittel III. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta 
tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende 
egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på 
dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og 
skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, 
støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening, veiledet trening for ikke-
honorartakstpasienter mv. 
 
I tillegg gjøres det en liten justering i femte ledd, se overstrykning og endring i kursiv 
nedenfor.  
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Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i 
stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et 
ekspedisjonsgebyr etter på 56 kroner, jf. takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling hos lege. 
Det tas videre inn følgende presisering i et nytt sjette ledd: 
 
Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår 
av denne forskriften. 
 
 
Endring ordlyd i forskriften § 5 
Muligheten for å søke om forhåndstilsagn fra HELFO for stønad etter honorartakst bortfaller. 
 
Forskriften § 5 tredje ledd utgår, dvs. at følgende setning fjernes: «Dersom fysioterapeuten er 
i tvil om vilkårene for dekning etter honorartakst er oppfylt, kan tilsagn fra Helsedirektoratet 
eller det organ Helsedirektoratet bestemmer innhentes før behandlingen starter.» 
 
I stedet tas det inn et nytt tredje ledd med følgende ordlyd: 
 
Den enkelte fysioterapeut er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i 
medhold av folketrygdloven § 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. 
Fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og 
forsvarlig fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og 
pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. 
helsepersonelloven med tilhørende forskrifter. 
 
Protokolltilførsler: 
 
Ad frekvenser på nye takster og takster som er omstrukturert 
Partene er enige om at takstene skal revurderes ved neste takstforhandlinger dersom neste 
takstbruksundersøkelse viser at frekvensen avviker vesentlig fra det som er lagt til grunn. 
 
Det er lagt til grunn følgende frekvenser:  
Takst Frekvens 
A9a 281712 
A9b 1126846 
C34a 7371 
C34b 910 
C34c 941924 
C34d 368175 
C34e 82858 
C34f 43675 
C34g 272470 
E51b 50000 
E51C 8000 
H1 500 
 
 
Inntekts- og kostnadsundersøkelse 
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Den siste inntekts- og kostnadsundersøkelsen som foreligger for fysioterapeutene er fra 
inntektsåret 2007. Det gjennomføres en inntekts- og kostnadsundersøkelse for fysioterapeuter. 
Kostnadene fordeles på alle deltagende parter i forhandlingene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, 17. juni 2014 
 
 
 
 

Norsk Fysioterapeutforbund 
 
 
 

Norsk Manuellterapeutforening 
 
 
 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 
 
 
 

KS 
 
 
 

Helse- og omsorgsdepartementet 


