desember 1999

AVTALE
om
PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS
mellom
DRAMMEN KOMMUNE
og
FYSIOTERAPEUTER
som er medlemmer i
PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND
Denne avtalen gjelder både for institutteier, selskap, leietaker i institutt og
enkeltpraksis (solopraktiker).
***
§1

Avtalens virkeområde

1.1

Kommunen har ansvaret for fysioterapitjenesten. Tjenesten organiseres i
samsvar med kommunale planer for helsetjeneste. Med betegnelsen fysioterapeut menes i denne avtale både fysioterapeut og mensendieck-sykegymnast,
jfr. også lov om helsetjenesten i kommunene og lov om helsepersonell.

1.2

Det inngås avtale mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut om drift av
privatpraksis med kommunalt driftstilskudd. Avtalen gjelder bare den delen av
fysioterapeutens virksomhet som omfattes av kommunal avtale om driftstilskudd, og som betegnes ”kommunal avtalepraksis”.

1.3

Fysioterapeuten kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale til
aksjeselskap eller ansvarlig selskap, dersom instituttet hvor vedkommende
arbeider omorganiseres, slik at selskapet får ansvaret for den daglige drift av
instituttet.

1.4

Forutsetningen for en slik overdragelse er at selskapet inngår egen avtale med
kommunen, der selskapet påtar seg å oppfylle fysioterapeutens plikter etter
avtalen, og at fysioterapeuten går inn som aksjonær eller interessent i selskapet.
Avtale som nevnt følger som vedlegg 2 til denne avtalen.

1.5

Dersom fysioterapeuten trer ut av selskapet, skal hans aksjer/andeler tilbys ny
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fysioterapeut eller de gjenværende aksjonærer/deltakere, og hans driftstilskudd
fortsatt tilligge selskapet.
1.6

Når fysioterapeuten overdrar sine rettigheter og plikter til et selskap, og
selskapet inngår egen avtale med kommunen, skal selskapets avtale med
kommunen omfatte hans tidligere fysioterapivirksomhet.

1.7

Innløsning eller annen reduksjon av virksomheten ved institutt som eies av et
selskap, skal skje etter forutgående avtale mellom selskapet og kommunen.

§2

Kunngjøring, innstilling og avtaleslutning

2.1

Kunngjøringen av nye eller ledige driftstilskudd bør dekke hele landet med
minst 3 ukers søknadsfrist. Midlertidig ledighet (vikariater) reguleres av pkt. 7.5
nedenfor.
Kommunen utlyser nye hjemler.

2.2

Innstilling blant søkere til nye avtalehjemler innhentes fra instituttet/selskapet
og helsesenteret der søkeren skal arbeide. Det skal avgis faglig og begrunnet
innstilling på så vidt mulig tre søkere. Ny praksisinnehaver utpekes av
kommunen. Det forutsettes at instituttet/selskapets eller helsesenterets
innstilling skal tillegges stor vekt, med mindre særlige grunner foreligger.

2.3

Ved ledighet i driftstilskudd ved institutt/selskap foretas kunngjøring av
instituttet/selskapet. Kunngjøringen skal drøftes med kommunen før den foretas.
Søknadene med instituttets/selskapets innstilling oversendes kommunen. Det
skal avgis faglig og begrunnet innstilling på så vidt mulig tre søkere.
Kommunen skal kontrollere at innstillingen tilfredsstiller kravene som følger av
kommunehelseloven. Praksisinnehaver til ledig avtalehjemmel utpekes deretter
av selskapet. Vedkommende som utpekes skal oppfylle kravene i hht.
kommunehelseloven.
Instituttet/selskapet sender straks melding til kommunen om hvem som er
utpekt. Kommunen sender umiddelbart deretter melding om utpekelsen til
trygdekontoret.

2.4

Avtale om ny hjemmel inngås snarest mulig etter utpeking av ny praksisinnehaver. Dersom kommunens tilbud om individuell avtale ikke aksepteres
innen to måneder etter at tilbud er gitt, kan kommunen trekke sitt tilbud tilbake
og behandle saken på nytt.
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2.5

Etter avtale med kommunen kan det fra avtaleinngåelsen gis inntil 6 måneders
frist for overtagelse. Vikar kan inntas i perioden.

§3

Overdragelse og innløsning av praksis.

3.1

Ved overdragelse av praksis til annen fysioterapeut skal kjøpesummen fastsettes
etter avtale mellom kjøper og selger.

3.2

Dersom kommunen ved ledighet vil inndra en avtalehjemmel/-stillingshjemmel,
plikter kommunen å dekke det tap eieren lider ved ikke å kunne overdra
virksomheten. Prisen skal fastsettes til markedspris, dog slik at det ikke gis
godtgjøring for opparbeidet praksis.
Tap på utstyr ut over det som trengs innen kommunehelsetjenesten dekkes ikke.
Ved innløsing har kommunen fortrinnsrett til å overta inventar og utstyr, jfr.
foregående ledd.
Innløsning av avtalehjemler ved institutt som eies av et selskap og annen
reduksjon av virksomheten ved slikt institutt skjer etter særskilt avtale mellom
selskapet og kommunen.
Tvist om prisen ved inndragning løses ved voldgift i henhold til § 10.

3.3

Det ytes ingen godtgjøring ved utløp av tidsbegrenset avtale om driftstilskudd.

§4

Lokalisering og flytting av praksis

4.1

Flytting av praksis til nytt institutt eller til en annen del av kommunen kan ikke
skje uten kommunens samtykke.

4.2

Kommunen kan allikevel ikke nekte samtykke når flyttingen foregår innen
samme bydel og er nødvendig for instituttets / selskapets videre drift, og
flyttingen åpenbart ikke medfører konsekvenser for kommunens fordeling av
fysioterapeuter.

4.3

Kommunen fastsetter hvor ny avtalepraksis og ledig solopraksis skal lokaliseres.
Ledig hjemmel som ikke omfattes av selskapsavtaler kan flyttes etter
forutgående forhandlinger med gjenværende fysioterapeuter.

4.4

Praksisen bør drives fra velegnede lokaler og være tilgjengelige for funksjonshemmede.
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4.5

Når leietaker eller deltaker i gruppepraksis ønsker å flytte for å etablere praksis
et annet sted i kommunen, forutsettes forhandlinger med kommunen og
gjenværende fysioterapeuter før samtykke gis. Dette forhold skal reguleres i
avtale mellom utøverne.

§5

Kommunens plikter

5.1

Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe
en tilfredsstillende fysioterapidekning i overensstemmelse med godkjent
helseplan.

5.2

Kommunen betaler driftstilskudd til fysioterapeuten/selskapet etter bestemmelser fastsatt i lov, forskrifter, sentrale og lokale avtaler.
Kommunen skal holde fysioterapeuter/selskaper orientert om kommunale planer
av betydning for drift av privat fysioterapipraksis. Det forutsettes at
privatpraktiserende fysioterapeuter deltar i utarbeidelse av kommunale
helseplaner hva angår fysioterapitjenesten.

§6

Fysioterapeutens/selskapets plikter

6.1

Fysioterapeuten/selskapet skal drive fysioterapivirksomhet i henhold til lov om
kommunehelsetjenesten og annen relevant lovgivning etter den plan for
helsetjenesten som gjelder i kommunen, samt etter den avtale som inngås om
privat praksis.

6.2

Fysioterapeuten/selskapet må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med
kommunens øvrige helsepersonale.

6.3

Fysioterapeuter/selskaper med avtale kan tilpliktes å utføre fysioterapi i forhold
til gjeldende planer/prioriteringer i kommunen inntil 8 timer pr. uke. Med dette
menes bl.a.:
-

6.4

helsefremmende og forebyggende arbeid
diagnose og behandling, herunder behandling i pasientens hjem
habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon
veiledning av turnuskandidat
veiledning og løpende undervisning av annet helsepersonell i kommunen

Fysioterapeuten skal avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk. Data
innhentes ved fastsatt registreringssystem som ikke medfører vesentlig
merarbeid. Slike data kan omfatte diagnose, pasientens alder og kjønn,
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bostedskommune og antall behandlinger og konsultasjoner. Tidspunkt for
innlevering av slike data fastsettes av kommunen.
6.5

Fysioterapeuten/selskapet med avtale om kommunalt driftstilskudd skal ha et
åpent behandlingstilbud til befolkningen bosatt i Drammen kommune i den
delen av praksisens som omfattes av driftstilskuddet.

6.6

Instituttet/fysioterapeuten fastsetter åpningstiden slik at skiftende behov best
mulig blir ivaretatt. Innebygget i dette ligger muligheter for å tilpasse
åpningstiden etter sesongmessige variasjoner i pasienttilgangen. Dette skjer i
samarbeid fysioterapeutene imellom og med kommunens helseadministrasjon.

§7

Driftstilskudd

7.1

Kommunen forplikter seg til å betale fysioterapeuten/selskapet det avtalte
driftstilskudd. Driftstilskuddets størrelse utregnes hvert år av kommunen i
samsvar med hva som er fastsatt i de sentrale forhandlingene mellom staten,
Kommunenes Sentralforbund og Norske Fysioterapeuters Forbund.
Det kan ikke avtales mindre enn 1/5 driftstilskudd.

7.2

Driftstilskuddet utbetales innen den 25. i hver måned. Beløpet skal så vidt
mulig svare til 1/12 av det avtalte driftstilskudd det enkelte år.
Rapportering av den totale inntjening skjer innen 01.06. etter forespørsel fra
kommunen. Med total inntjening menes summen av driftstilskudd, refusjon fra
folketrygden og pasientenes egenandeler. Det avtalte driftstilskudd skal utgjøre
40% av den totale inntjening. Dersom driftstilskuddet utgjør mer enn 45% av
den totale inntjening skal avregning skje etter nærmere avtale i forbindelse med
senere utbetalinger.

7.3

Fysioterapeuten/selskapet kan ikke kreve egenandeler fra pasientene ut over det
som er fastsatt av staten for den delen av praksisen som omfattes av driftstilskuddet.
Pasientene informeres om praksisen og prisene på hensiktsmessig måte.

7.4

Ethvert sykefravær skal meldes kommunen. Ved sykefravær utover 7 (8) uker
stoppes driftstilskuddet, likevel slik at driftstilskuddet utbetales
sammenhengende inntil 14 dager ved sykdom og svangerskap samt sykdom hos
barn under 12 år i inntil 10 dager. Det betales ikke driftstilskudd for slikt
sykefravær som samlet overstiger 90 kalenderdager i et kalenderår.
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7.5

Fysioterapeut som av vektige grunner har behov for fravær utover det som er
nevnt, og som inntar vikar i sin praksis, skal gi melding om dette til kommunen
før vikariatet tiltres. Kommunen yter ved fysioterapeutens inntak av vikar ikke
særskilt driftstilskudd til denne når fysioterapeuten selv beholder sitt
driftstilskudd.
Vikariater av lengre varighet enn 6 måneder, og som ikke kan besettes internt av
andre fysioterapeuter i instituttet, skal kunngjøres i minst en avis (lokalpresse
eller riksdekkende).
Fravær etter dette punkt utover 1 måned forutsettes avviklet i forståelse med
kommunen. Vikariatet må ikke innebære høyere total arbeidsinnsats enn 150%,
og vil i såfall være av kortere varighet. Avtaleinnehaveren skal selv påse at
vikariatet ikke overstiger den høyeste totale arbeidsinnsats. Avtaleinnehaveren
må likeledes se til at vikaren oppfyller de krav som til enhver tid følger av
kommunehelseloven og lov om helsepersonell. Vikaren har de samme
rettigheter og plikter overfor kommunen som avtaleinnehaveren.

7.6

Utbetaling av fullt driftstilskudd forutsetter at fysioterapeuten/selskapet selv eier
eller leier lokaler, inventar og utstyr. Fysioterapeuten (arbeidsgiver/ selskapet)
lønner annet hjelpepersonell.

7.7

Avtalt driftstilskudd, jfr. § 7.2 første ledd, avkortes ikke ved fravær inntil 12
dager som skyldes kommunale eller andre offentlige verv og faglige kurs.
Melding om forannevnte sendes helseavdelingen innen 3 uker.

§8

Andre kommunale fysioterapioppgaver
Foruten utøvelse av pasientbehandling kan følgende deltidsfunksjoner dekkes
etter avtale:

8.1

Fysioterapi i skolehelsetjenesten

8.2

Fysioterapi i helsestasjonsvirksomhet

8.3

Fysioterapi ved bo- og servicesenter

8.4

Fysioterapi utført i pasientens hjem
Fysioterapeuten/selskapet forplikter seg til å ta inntil 5 pasienter pr.
årsverkshjemmel til hjemmebehandling etter rekvisisjon fra lege. Ordningen er
beskrevet i egne retningslinjer for hjemmebehandling. Så langt mulig skal en
fysioterapeut ha sine pasienter innen ett og samme område i byen, slik at ikke

7

forflytting mellom pasienter tar unødig tid. Er behovet større enn 5 pasienter,
opprettes venteliste. Blinde og svaksynte fysioterapeuter kan, etter avtale med
kommunen, fritas for denne forpliktelsen.
8.5

Annen fysioterapitjeneste

8.6

Fysioterapivirksomhet inntil 8 timer pr. uke innen kommunens helsetjeneste kan
avtales på senere tidspunkt i avtaleperioden.

8.7

Godtgjørelse for særskilte oppgaver.
For ovennevnte fysioterapitjenester som ikke dekkes over rekvisisjonssystemet
betaler kommunen fysioterapeuten en godtgjørelse regulert i samsvar med de
sentrale forhandlinger. Samme godtgjørelse betales for annet administrativt
arbeid for kommunen.
Driftstilskuddelen for denne tjenesten beregnes etter det antall timer som avtales
for denne oppgaven. For den enkelte time blir driftstilskuddsbeløpet beregnet på
følgende måte: Fullt årsverk i kroner dividert med antall åpningstimer i et fullt
årsverk = driftstilskuddsbeløp pr. time.
Eksempel:

Årlig driftstilskudd kr. 175.500,- = kr. 121,86 pr. time
1440 timers åpningstid

§9

Varighet og oppsigelse av avtaler om praksis

9.1

Avtale om privatpraksis hvor denne er fysioterapeutens hovederverv er ikke
tidsbegrenset. I unntakstilfelle, hvor særlige forhold gjør seg gjeldende, kan
allikevel nye tidsbegrensede avtaler inngås.
For fysioterapeut med annet hovederverv kan avtale om praksis inngås for 2 år
og utløper uten særskilt oppsigelse. Fysioterapeut som i tillegg til kommunal
deltidsstilling som fysioterapeut har privatpraksis som bierverv, har allikevel
krav på avtale som ikke er tidsbegrenset.
Merknad:
Ved definisjon av hovederverv nyttes samme kriterier som i forskrifter til
kommunehelseloven, gitt av sosialdepartementet 24.06.1983 med endring
13.01.1984.

9.2

Oppsigelse av avtalen kan fra fysioterapeutens/selskapets side finne sted med 6
måneders varsel. Kortere frist kan avtales. Kommunen kan si opp avtalen med
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fysioterapeuten/selskapet med en frist på 12 måneder. Oppsigelsen må være
saklig begrunnet. Kommunen kan dog ikke si opp avtalen dersom
fysioterapeuten har hatt rett til avtale etter kommunehelselovens § 7.1.
9.3

Ved vesentlig mislighold av avtalen gjelder ingen oppsigelsesfrist.

9.4

Avtalen om praksis utløper når fysioterapeuten tilstås pensjon etter lov om
folketrygd, senest ved fylte 70 år uten hensyn til fristene i pkt. 9.2.

9.5

Avtaler om praksis kan fra begge parters side kreves revidert hvert år.

9.6

Den individuelle avtalen opphører når fysioterapeuten ikke lenger har offentlig
autorisasjon. Dersom autorisasjonen suspenderes, kan fysioterapeuten innta
kvalifisert vikar inntil saken er avgjort av helsemyndighetene.

9.7

Under oppsigelsestiden/avviklingen av avtalepraksis plikter partene å
samarbeide om avviklingen slik at pasienter ikke blir skadelidende i denne
perioden.

§ 10 Tvister
Dersom tvister etter denne avtale ikke kan løses ved forhandlinger mellom Drammen
kommune og fysioterapeuten/selskapet, skal tvisten fortrinnsvis søkes løst ved
voldgift. Partene oppnevner en representant hver og voldgiftsrettens formann
oppnevnes av byretten (i alt 3). For øvrig gjelder tvistemålslovens regler om voldgift.

***

Vedlegg 1 : Individuell avtale om privat fysioterapipraksis.
Vedlegg 2 : Selskapsavtale om privat fysioterapipraksis.
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Individuell avtale om privat fysioterapipraksis.
Vedlegg 1 til «Avtale om privat fysioterapipraksis mellom Drammen kommune og
fysioterapeuter som er medlem av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
(PFF).»
Kommune:...................................................
Fysioterapeut: ...............................................

Praksisen skal utøves fra lokaler
i.............................................................................................
Hjemmelens størrelse:.......................... (% av fullt driftstilskudd).

Normalt skal praksisen ha følgende åpningstider:
Mandag:.....................................
Tirsdag:......................................
Onsdag:.......................................
Torsdag:......................................
Fredag:........................................

Andre kommunale fysioterapioppgaver
Fysioterapi i pasientens hjem. Inntil ....................pasienter pr uke.

10

Fysioterapi til funksjonshemmede barn i skole / barnehage
ved..................................................................................................................timer /uke
på rekvisisjonsbasis / timelønn.

Fysioterapi på helsestasjon ved
.........................................helsestasjon...................timer/uke på rekvisisjonsbasis
/timelønn.
Fysioterapi i skolehelsetjenesten ved .................................
.skole.........................timer /uke på timelønn.
Annen fysioterapitjeneste:.....................................................................timer /uke på
rekvisisjonsbasis / timelønn.
Avtalen om kommunal avtalepraksis gjelder fra ...............til......................(Ved
tidsbegrenset avtale).
Avtalen kan kreves revidert første gang ................., jfr standardavtalens §9.5.

Denne individuelle avtalen kan ikke overdras, jfr. dog §1.3. i standardavtalen.

Dato:
For Drammen kommune

Fysioterapeut

...........................................

............................................

11

AVTALE
mellom
DRAMMEN KOMMUNE
og
Selskap NN.............................................................................
Foretaksnummer:

Vedlegg 2 til «Avtale om privat fysioterapipraksis mellom Drammen kommune og
fysioterapeuter som er medlem av privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).
Denne avtalen gjelder for selskap hvor deltagerne / aksjonærene driver fysioterapipraksis.
§1

SELSKAPETS ANSVAR.

1.1.

Selskapets plikter og rettigheter fremgår av denne avtale og gjeldende avtale om privat
fysioterapipraksis mellom Drammen kommune og fysioterapeuter som er medlem av
PFF. Det vises også til kommunehelsetjenesteloven og lov om fysioterapeuter og
mensendiecksykegymnaster / Lov om helsepersonell mv.

1.2

Det er en forutsetning for Drammen kommunes inngåelse av denne avtale at
praktiseringen av avtalen ikke kommer i strid med kommunehelsetjenestelovens §4-1
siste ledd.

§2

PRAKSISTILKNYTNING OG ÅPNINGSTID.

2.1

Praksisen skal utøves fra lokaler i............................................

2.2

Normalt skal instituttet ha følgende åpningstider:
Mandag
kl...................
til
kl.......................
Tirsdag
kl...................
til
kl......................
Onsdag
kl...................
til
kl......................
Torsdag
kl...................
til
kl......................
Fredag
kl..................
til
kl......................
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2.3.

Avtalen gjelder følgende fysioterapeuter med følgende driftstilskudd:
Driftstilskudd (%)

Andre kommunale
fysioterapioppgaver

1. NN1
2. NN2
3. NN3
Ved ledighet skal dette meddeles kommunen.
§3

GRUNNLAG FOR BEREGNING AV DRIFTSTILSKUDD.

3.1

Selskapet har ved avtaleinngåelsen tilknyttet fysioterapeuter med driftsavtale
svarende til .........................årsverk / avtalehjemler.

3.2

Driftstilskuddets størrelse utregnes av kommunen hvert år i samsvar med de sentrale
forhandlingene, jfr. standardavtalens §7.
Driftstilskuddet utbetales til konto: ................

§4

ANDRE KOMMUNALE FYSIOTERAPIOPPGAVER.

4.1

Selskapet forplikter seg til å yte tjenester utenfor instituttet i form av
hjemmebehandling eller annen fysioterapitjeneste. Ved avtalens inngåelse utføres
tjenester slik det fremkommer av § 2.3 i denne avtale.

§5

REVISJON.
Denne avtalen kan fra begge parters side kreves revidert hvert år.

Denne avtale er skrevet i to eksemplarer, og partene beholder ett hver.
Drammen, den........
Drammen kommune

Selskap NN.

.......................................

...............................................................
................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

