Protokoll 2019
15. mai, 4. juni og 5. juni 2019 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 driftsavtale med kommunene for perioden 1. juli 2019 –
30. juni 2020.
Til stede på ett eller flere møter:
Norsk Fysioterapeutforbund: Fred Hatlebrekke, Thea Wessel Jørgensen, Lars Håvard
Høgvoll, Bente Øfjord, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Salvatore Scoglietti, Per Olav
Peersen, Lene C. Ziener, Morten Hagenes.
Norsk Manuellterapeutforening: Peter Chr. Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen,
Jan Birger Løken, Hans Olav Velle.
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund: Henning Jensen, Arne Strand, Trond
Dalaker.
Staten/KS: Olav Gjestvang, Kristin Gjellestad, Marius Lium, Jarle Aarbakke Tallaksen, Liv
Overaae, Helga Rudjord.
Partene ble 5. juni 2019 enige om at økonomisk ramme fra 1. juli 2019 økes med 0,7
prosent. Det vil si at driftstilskudd, fondsavsetning til etter- og videreutdanning og
takster økes med 0,7 prosent fra 1. juli 2019. Dette tilsvarer en kostnadskomponent på
2,77 prosent og en inntektskomponent på 3,2 prosent.
Driftstilskuddet for avtaleåret 2019 - 2020 er 447 720 kroner.
EPJ-løft for fysioterapeuter
EPJ-løft for fysioterapeuter videreføres. Avsetning på 1,5 mill. kr av avtalt ramme
videreføres. Staten forplikter seg samtidig til å bidra med tilsvarende beløp. Til sammen
utgjør dette 3 mill. kr.

Takst A2k – kompetansetillegg
Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere
innretning på takst A2k og forvaltning av godkjenningsordningen.

Endringer i merknader
Merknad A4 (endring i kursiv)
Det tas inn en presisering i merknad A4 siste avsnitt:
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Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi eller godkjent tilsvarende
videreutdanning i manuellterapi, kan benytte takstene A8a og A8b i forbindelse med
veiledet praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen.
Merknad C3
Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i
takstene C33a-b og C34a-f når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller
rehabiliteringsopplegg.

Oslo, 6. juni 2019
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Protokolltilførsel fra Norsk Manuellterapeutforening
NMF viser til fjorårets protokolltilførsel fra PFF og NMF der det bl.a. het:
Tilbudet fra staten/KS ved årets forhandlinger er urimelig overfor manuellterapeuter. Det
er ikke fremlagt noe forsvarlig tallmateriale som kan begrunne en inntektsutvikling som er
vesentlig lavere enn fysioterapigruppene og betydelig dårligere enn lønns- og
kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig.
Også årets tilbud fra staten/KS innebærer at manuellterapeuter får en urimelig lav andel av den
økonomiske rammen.
Staten/KS har med dette nok en gang imøtekommet NFFs linje om økonomisk mindreutvikling
for manuellterapeuter. Dette er en utvikling som hverken gagner faget eller pasientene.
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