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PFF’s krav til takstforhandlingene 2017
På bakgrunn av oppnådd resultat i forhandlingene i 2016, utviklingen i priser og lønninger for
perioden 2016 – til 2017 og den partssammensatte gruppes arbeid med å finne metoder for
fastsettelse av kostnadskomponenten fremmer Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
nedenstående krav ved takstfastsettelsen juni 2017.
1. Krav om endring av A2 – takstene
PFF krever at A2-takstene endres slik at de baseres på en grunntakst A2 på 20 min. med tillegg av
inntil 7x10 min. A2 takstene er i dag tilnærmet proporsjonale, det vil således ikke bety noen
vesentlig endring av uttaket samlet sett for denne taksten.
A2-takstene har i dag for stort tidsintervall mellom A2c og A2e, og også mellom A2e og A2f. Dette
medfører at det ofte kan oppstå problemer med å tilpasse takstbruken i forhold til faktisk levert
tjeneste, og at det gjennom dagen kan gå arbeidstid tapt.
Den foreslåtte endringen vil bety at A2-takstene får samme fleksibilitet som A8 og A9 takstene.
2. Krav om videreføring av takst H1
PFF krever at takst H1 videreføres og finansieres av et statlig bidrag til ”potten” på kr. 5,4 mill.
dette året.
Også etter 1/7-2017 vil det være fysioterapeuter som skal kople seg opp til NHN, og som ikke har
hatt muligheten til dette i den perioden utøverne har finansiert denne oppkoplingen ved å ta midler
til dette fra potten. Det gjelder fysioterapeuter som tildeles nyopprettede hjemler og fysioterapeuter
som overtar praksiser der foregående utøver har vært fritatt grunnet alder.
Denne kostnaden rammer i første omgang innehavere av nyopprettede hjemler som er i
etableringsfasen. Dette er en sårbar gruppe som ikke trenger en slik ekstrakostnad for å oppfylle et
krav om levering av oppgjør over linje som i første rekke kommer staten og pasientene til gode, og i
liten grad er til nytte for utøveren.
Den årlige kostnaden for staten vil naturligvis ikke bli så stor fremover som den kostnaden til
oppkopling som til nå er finansiert av fysioterapeutene ved at det nå gjennom 3 år er tatt midler av
”potten” til dette formålet. PFF forutsetter at også staten nå tar ansvar for videreføring av denne
reformen ved at det tilføres ”potten” midler som dekker inn denne kostnaden.
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Det må derfor gjøres en konkret beregning av den årlige samlede kostnaden til dette formålet i tiden
etter 1/7-2017.
PFF anslår at frekvensen av denne taksten vil kunne estimeres utfra anslag basert på den
kartleggingen av fysioterapitjenesten som ble foretatt av SHDIR i 2007, hvorfra hitsettes:

6.2 Avgang – fra yrket
Fysioterapeuter er en yrkesgruppe som tradisjonelt arbeider til oppnådd pensjonsalder.
Forutsatt dagens arbeidsmønster og alderssammensetning vil det fra ca 2017 bli stor avgang på
fysioterapeuter (jf figuF6.1). Det er her tatt høyde for pensjonsalder på 65 år.

Sitat slutt.
Videre må det også legges til grunn hvor mange fysioterapeuter som har fritak for levering over
linje pr. i dag og hvor stor den estimerte tilgangen av nyutlyste hjemler er pr. år.
Den årlige avgangen av fysioterapeuter grunnet pensjonslader ser ut til å ligge i størrelsesorden
1 449 i femårsperioden 2017 – 2021, dvs. ca. 300 utøvere pr. år inkludert fast ansatte i kommunene.
Estimert ÅRLIG avgang av antall utøvere med driftsavtaler kan da beregnes til 180 da 60 % av
årsverkene i kommunehelsetjenesten utføres av fysioterapeuter med avtale.
Nyutlyste hjemler var i 2014-2015 iflg. SSB 30 årsverk, hvilket vil tilsvare 40 hjemler da
gjennomsnittlig hjemmelsstørrelse er ca. 75 % iflg. rapport om den kommunale fysioterapitjenesten
bestilt av HOD og ferdigstilt i februar 2009.
For inneværende år og frem til 01.07.2018 må det antas at alle som ”går av” grunnet pensjon har
aldersfritak for levering over linje, og derfor ikke har etablert helsenett i praksisen. Antall utøvere
som må foreta nyetablering i perioden 01.07.2017 til 30.06.2018 kan derfor antas å bli ca. 180 + 40
med tillegg av de som ikke har rukket å etablere seg i perioden med takst H1, enten grunnet stor
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pågang hos NHN og/eller som har startet i praksis tett opp til 01.07.2017 og ikke har fått etablert
NHN før fristen. Denne andelen antas å være ca. 50. Antall nyetableringer an NHN i kommende
”takst-periode” blir således 270, som vil medføre en kostnad på kr. 5,4 mill.
PFF krever at staten bidrar med dette beløpet til ”potten” og dermed deltar i det spleiselaget som ble
startet opp ved hjelp av midler tatt av rammen og således i perioden 2014 – 16 ble finansiert av
utøverne.
3. Kompensasjon for prisstigning og lønnsvekst - rammekrav
PFF krever at rammen økes med 0,1 %.
PFF viser til Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe, Mars 2017 (versjon 3 29.03.17) der det
ble enighet om å bruke følgende indekser og vekting av utgiftene:
0,27 * «lønn/andre personalkostnader» + 0,34 * «lokaler, lys og varme» + 0,39 «annet»
Følgende enkeltelementer i KPI legges da til grunn for beregning av den prosentvise økningen av
kostnadene:
KPI - 03-2016 - 03-2017:
Lønnsvekst KS Gruppe 1
Bolig, lys brensel
Andre varer og tjenester

2,4 %
2,5 %
4,0 %
2,2 %

Med disse faktiske størrelsene som grunnlag blir økningen i kostnadskomponenten 2,89 %
Lønnsveksten i frontfagene er av Teknisk Beregningsutvalg estimert til 2,4 %. PFF velger derfor å
legge denne størrelsen til grunn for sitt krav om økning av inntektskomponenten.
Ved arbeidet i den partssammensatte gruppen ble det ikke enighet om å endre fordelingen mellom
kostnads- og inntektskomponenten. PFF tilsluttet seg en midlertidig omfordeling til 35 % i
kostnadsandel og 65 % i inntektsandel på grunnlag av at kostnadene har økt uforholdsmessig mye i
perioden siden 2007. Dette er dokumentert i inntekts- og kostnadsundersøkelsen (IKU-2014).
PFF har derfor valgt å legge fordelingen 35 % / 75 % til grunn ved årets krav.
PFF’s krav til økning av rammen blir da:
KRAV FRA PFF 2017
Kostnadsk. Inntektskom
2,89
2,40

Overheng Årsresultat
2,52
0,05

fra 1/7
0,103

Med den enigheten som er etablert om fastsetting av kostnadskomponenten og de fakta som ligger
til grunn for økningen av lønnskomponenten skal det således ikke være nødvendig med mange
”budrunder” for å komme frem til en enighet om dette.
4. Kompensasjon for økt kostnadsutvikling
PFF krever at staten kompenserer for den økte kostnadsutviklingen som ble påvist i IKU-2014 med
et ”tilskudd” til rammen på kr. 100 mill.
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Av IKU-2014 og under takstforhandlingene i 2016 ble det dokumentert at den kraftige økningen av
kostnadene som har funnet sted siden 2007, har medført at inntekten til fysioterapeuter med avtale
har sakket kraftig akterut i forhold til sammenliknbare grupper og i forhold til fysioterapeuter som
er lønnstakere. Jeg viser til innspill fra PFF ved siste års forhandlinger.
Det er også et faktum at innføringen av oppgjør over linje og bortfall av diagnoselisten har medført
mer administrativt arbeid for fysioterapeutene som nå må kreve inn egenandeler av alle pasienter og
administrere dette.
For å unngå at forholdet nevnt ovenfor skal gå ut over produktiviteten i praksisene vil det ved de
større instituttene være økt behov for lønnet personell, og for enkeltmannspraksisene og mindre
institutter bli en produktivitetsnedgang og dermed mindre inntjening. Dette må kompenseres ved en
økning av honorarene slik at tidligere inntektsnivå kan opprettholdes.
Det er derfor grunn til å anta at den kostnadsutviklingen vi har hatt i praksisene de siste 10 årene
ikke har stanset opp, men fortsatt er i utvikling.
Det er ikke akseptabelt for næringsdrivende utøvere med driftsavtaler å ha et synkende driftsresultat
over lang tid. Konkret har dette gitt seg utslag i at forholdet mellom kostnads- og
inntektskomponent har endret seg i favør av kostnadene. Under arbeidet i den partssammensatte
gruppen som utredet fastsetting av kostnadskomponenten påpekte at det er PFF’s målsetting at
forholdet mellom kostnader og inntekt skal tilbake til 30/70 slik det var i 2007.
For å få dette til er det nødvendig at det tilføres rammen midler som en kompensasjon for
manglende kostnadsdekning i perioden 2007 – 14 og som antas å ha utviklet seg videre frem til i
dag.
PFF krever derfor i år en delvis kompensasjon for ukompensert kostnadsutvikling i perioden 2007
til 2014 på kr. 100 mill. fra staten til rammen. PFF forutsetter dette videreført i kommende oppgjør
inntil en fordeling mellom kostnad og inntekt på 30/70 ert reetablert, eller at det ved en ny IKU
dokumenteres at næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtaler igjen har et inntektsnivå som
sammenliknbare grupper av lønnstakere.
Behov for ny IKU
PFF krever at det ved årets forhandlinger initieres en ny IKU.
Det har de siste årene funnet sted store omlegginger i takstsystemet blant annet ved at takster har
blitt slått sammen, takster har blitt fjernet og likeså diagnoselisten. Videre er det innført endrede
oppgjørsrutiner som fysioterapeutene har blitt pålagt å følge. Virkningene av alle disse endringene
mener PFF bør kartlegges ved en ny IKU som kan omfatte året 2017 og foretas i første halvår 2018.
Det må antas at virkningene av de nye elementene som er nevnt har satt seg noe. Det var også
knyttet noe usikkerhet til forrige IKU slik at de momentene som kunne være tvilsomme kan
kontrolleres.

Med vennlig hilsen

Henning Jensen
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