
  

 

MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT 
FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE 
 
 
 
     mellom 
 
 
............................................................................................... personnummer ........................ 
(fysioterapeuten) 
 
adresse ..................................................................................................................................... 
 
 
         og 
 
 
Oslo kommune v/ Bydel .................................................................. 
 
 
 
1. Bakgrunn 
 
Avtalen inngås under henvisning til lov av 19.11.1982 nr 66 om helsetjenesten i 
kommunene § 4-1. 
 
2. Hva avtalen omfatter 
 
Fysioterapeuten skal til enhver tid utføre behandling og ha en praksis i samsvar med 
gjeldende lover og regler. 
 
Avtalen regulerer drift av privat fysioterapipraksis og omfang av kommunale 
fysioterapioppgaver. 
 
Fysioterapeuten skal drive privat fysioterapipraksis etter henvisning fra lege i samarbeid 
med bydelens øvrige helsepersonell, og inngå som del av bydelens helsetjenester. I 
avtaletiden skal fysioterapeuten kun gi behandling som omfattes av forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til fysikalsk behandling av 21.06.2005 nr 680 eller utføre kommunale 
fysioterapioppgaver nevnt i pkt. 7 i foreliggende avtale, dersom det er avtalt dette under 7. 
 
3. Opplysninger om praksisen 
 
Praksisens navn og organisasjonsnummer............................................................................... 
Adresse for utøvelse av praksisen: 
.......................................................................................... 
Telefon: ...................  Telefaks: ..................  Mobiltelefon: .....................E-
post……………………. 
 
Åpningstid 
mandag kl ........... til kl ........... 
tirsdag kl ............ til kl ........... 

Merknad [t1]:  



  

 

onsdag kl ............ til kl ........... 
torsdag kl ............ til kl ........... 
fredag kl ............. til kl ........... 
 
Bydelen kan samtykke i at den avtalte åpningstiden endres innenfor den samlede avtalte 
åpningstiden. 
 
Avtaletiden utgjør til sammen 36 timer pr uke i 45 uker pr år. Aktiviteten i praksisen skal 
være i samsvar med dette. Fysioterapeuten har varslingsplikt overfor kommunen ved 
lavere aktivitet. 
 
Det kan ikke tas høyere egenandeler enn det som er godkjent av Oslo kommune. Dette 
beløpet vil være likt som for øvrige kommuner i Norge, jf. forskrift om stønad til dekning 
av utgifter til fysioterapi. 
 
4. Krav til praksisen 
 
Praksisen skal være tilgjengelig for publikum for timebestilling, ved fremmøte og pr. 
telefon i åpningstiden. 
 
Fysioterapeuten skal bruke rimelig tid til administrasjon av praksis. 
 
Dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan møte frem ved praksisen, skal 
behandling tilbys i hjemmet til pasienten. 
 
Lokaliteter 
Praksisen skal drives i egnede lokaler, og med tilstrekkelig utstyr. Det skal kun benyttes 
utstyr som har nødvendig godkjenning. Utstyret skal vedlikeholdes i tråd med 
produsentens anbefalinger. 
 
Praksisen skal være tilgjengelig for alle, også for funksjonshemmede. 
 
Bydelen har til enhver tid adgang til å foreta inspeksjon av lokalene i åpningstiden for å 
vurdere om egnetshets- og utstyrskravene m.v. er oppfylt. 
 
Flytting av praksis kan ikke skje uten skriftlig samtykke fra bydelen. Ved flytting kan 
bydelen stille vilkår om at praksisen etableres i tilknytning til annet helsetilbud til 
befolkningen. 
 
Tilbudet i praksisen 
Praksisen skal være åpen for alle pasientgrupper med henvisning fra lege. 
 
Rapportering 
Fysioterapeuten må avgi data for føring av nødvendig kommunal og statlig statistikk og 
registre. Eksempel på slike data er diagnose, alder, kjønn, bydel, antall og tidspunkt for 
behandling og konsultasjoner. Kommunen skal kunne bruke rapportering blant annet til å 
kontrollere aktivitetsnivå på behandling i forhold til avtalt aktivitet. 
 
Fysioterapeuten skal ha et system for registrering av klager, som en del av sin 
internkontroll. 
 



  

 

Fysioterapeuten har ansvar i forhold til lov- og forskriftskrav som stilles til virksomhet og 
behandling. Skader og uhell i forbindelse med behandlingen skal meldes til bydelen, 
anonymisert for pasientopplysninger. 
 
Inntak av turnuskandidater 
Kommunen kan pålegge fysioterapeuten å ta inn fysioterapikandidat i turnustjeneste i sin 
praksis. Om gjennomføring av turnustjenesten vises til forskrift om turnusordningen for 
medisinske kandidater og fysioterapikandidater i kommunehelsetjenesten av 24.06.1983, 
eller annen forskrift som kommer i stedet for denne. 
 
5. Om driftstilskudd 
 
Bydelsadministrasjonen yter kroner 216 828 i driftstilskudd til fysioterapeuten per år. 
Beløpet utbetales månedsvis i slutten av hver måned, første gang .....................Beløpet 
oppjusteres årlig etter at forhandlingsresultat er vedtatt av kompetent organ i Oslo 
kommune. 
 
Driftstilskuddet settes inn på konto .................................... Mottakeren av driftstilskuddet 
plikter selv å kontrollere at beløpet er riktig. 
 
6. Prioritering av pasienter 
 
Pasienter bosatt i bydelen skal prioriteres. 
 
Fysioterapeuten skal organisere sin virksomhet slik at pasienter med behov for 
postoperativ eller annen behandling der tidsperspektivet er avgjørende for behandlingens 
utfall, skal få behandling innen forsvarlig tid. 
 
7. Kommunale fysioterapioppgaver 
 
Fysioterapeuten skal delta i nødvendige tverrfaglige møter vedrørende den enkelte pasient. 
 
8. Fravær i praksisen 
 
8.1 Sykdom 
Det betales driftstilskudd ved fravær på grunn av egen sykdom og sykdom hos barn under 
12 år sammenhengende i inntil 16 dager. Det utbetales ikke driftstilskudd for sykefravær 
som samlet overstiger 2 måneder i et kalenderår, med mindre det tas inn vikar i praksisen. 
Det skal leveres legeerklæring for sykefravær som overstiger 3 dager i strekk eller samlet 
over 10 dager i løpet av ett år. 
 
8.2 Annet godkjent fravær 
Øvrig fravær skal godkjennes av kommunen. Fysioterapeuten må ha vektige grunner for 
slikt fravær. Det utbetales ikke driftstilskudd ved øvrig fravær fra praksisen, med mindre 
det tas inn vikar. 
 
Fravær forbundet med svangerskapspermisjon eller adopsjon, relevant videre- og 
etterutdanning, omsorgspermisjon, egen lengre sykdom, sykdom hos barn under 12 år og 
barn under 16 år med kronisk sykdom eller funksjonshemming, fremmøte som 
legdommer, ordinær verneplikt, siviltjeneste eller repetisjonsøvelse er eksempler på 
vektige grunner. 



  

 

 
Alt fravær må dokumenteres av fysioterapeuten. 
 
Fysioterapeuten skal hvert kvartal sende rapport til bydelen over fravær.  
 
Dersom det ikke settes inn vikar i fraværsperioden avkortes driftstilskuddet tilsvarende. 
 
8.3 Vikar 
Ved godkjent fravær kortere enn 6 måneder kan praksisinnehaver selv ta inn kvalifisert 
fysioterapeut i sin praksis. Vikaren skal godkjennes av kommunen. For lengre fravær skal 
vikariatet utlyses og vikar velges av kommunen. 
 
9. Varighet og oppsigelse 
Fysioterapeuten kan si opp avtalen med en frist på 6 måneder. 
 
Oslo kommune kan si opp avtalen med en frist på 6 måneder, ved mislighold av avtalen fra 
fysioterapeutens side. Eksempel på mislighold er  

• at avtaletiden brukes til private oppdrag utenfor kommunehelsetjenesten 
• uriktig rapportering til kommunen om aktivitetsnivået 
• at aktivitetsnivået er lavere enn avtalt 

Eksemplene er ikke uttømmende. 
 
Oslo kommune kan si opp avtalen grunnet forhold på kommunens egen side med virkning 
fra 31. desember fire år etter inngåelsen av avtalen. Oppsigelsen må være gitt 6 måneder 
før denne dato, dvs før 30. juni dette året. Dersom avtalen ikke sies opp innen denne tid 
gjelder den for ytterligere fire år med samme frist for oppsigelse. Dette systemet fortsetter 
frem til annet avtaleopphør. 
 
10. Heving av avtalen 
Kommunen kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold. 
 
Fysioterapeuten har i avtaleperioden ikke anledning til å kreve betaling for goodwill, 
betaling uten motytelse eller lignende overfor andre fysioterapeuter som skal inn i samme 
virksomhet. Dette regnes som vesentlig mislighold av avtalen. 
 
11. Automatisk avtaleopphør 
 
Avtalen opphører når fysioterapeuten mottar pensjon etter lov om folketrygd, senest når 
fysioterapeuten fyller 70 år. 
 
12. Bekreftelse fra fysioterapeuten 
 
Fysioterapeuten bekrefter med sin underskrift at vedkommende ikke har annen avtale om 
driftstilskudd, stor eller liten, med Oslo kommune eller annen kommune i Norge. 
 
Fysioterapeuten har oppgitt eventuelle nåværende ansettelsesforhold og bierverv. Disse 
følger som vedlegg 1 til denne avtalen. Fysioterapeuten skal gjøre kommunen kjent med 
slike forhold dersom slike forhold oppstår i fremtiden. Forholdene skal godkjennes av 
kommunen. Kommunen kan ikke nekte slike erverv uten saklig grunn. 
 



  

 

13. Om avtalen 
 
Avtalen er skrevet i to likelydende eksemplarer hvor partene har ett eksemplar hver. 
 
 
 
 
 
    Oslo, 00.00.2005 
 
 
 
 
...........................................................    ......................................................................... 
(fysioterapeuten)    (for Oslo kommune) 



  

 

EKSEMPLER FOR UTFYLLING AV MAL FOR AVTALE OM 
DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE 
 
Punkt 2 
Det som står i kursiv skal fjernes dersom det ikke avtales noe under pkt. 7. Bydelen og 
fysioterapeuten kan under dette punktet skrive inn avtalen om partene skal møtes. 
Eksempel kan være ”Fysioterapeuten må minst 2 ganger pr år delta i møte med bydelen 
med det formål å drøfte fysioterapeutens virksomhet i forhold til kommunale mål, 
retningslinjer, planer og vedtak.” 
Punkt 3 
Avtalen skal være 100 % driftstilskudd. I unntakstilfelle kan mindre brøk brukes. Dette 
skal i så fall begrunnes på forhånd overfor byrådsavdelingen. Da må avtaleteksten endre til 
riktig brøk. For fysioterapeuter over 60 år skal det være 44 uker per år. 
Punkt 4 
Under ”Tilbudet i praksisen” kan det avtales hvilke tilbud fysioterapeuten skal gi, i 
samsvar med utlysningstekst og bydelens behov. For eksempel ”Fysioterapeuten skal tilby 
alle former for allmennfysioterapi.” 
Punkt 5 
Bydelen må huske å nedjustere dette beløpet dersom det unntaksvis ikke er en 100 % 
driftsavtale 
Punkt 6 
Det kan avtales ytterligere prioritering av pasientgrupper. 
Punkt 7 
Her kan det avtales kommunale fysioterapioppgaver. Nedenfor følger eksempler: 

• Innenfor avtaletiden kan bydelen forplikte fysioterapeuten til å arbeide inntil XXX 
(maks 20 %) % av avtaletiden pr. år med andre fysioterapioppgaver. Med andre 
fysioterapioppgaver menes forebyggende arbeid, fysioterapioppgaver ved 
kommunal institusjon, behandling av pasienter med bestemte diagnoser, 
hjemmebehandling og andre kommunehelsetjenesteoppgaver som faller innenfor 
fagfeltet.  

• Bydelsadministrasjonen kan pålegge fysioterapeuten oppgaver i egen bydel eller i 
annen bydel. 

• Oppgavene legges slik at de kan utføres i samme uker som fysioterapeutens 
virksomhet i den private praksisen.  

• Fysioterapeuten skal føre timeliste med attestering av den administrativt ansvarlige 
for virksomheten. 

• Fysioterapioppgaver som ikke gir rett til refusjon fra Folketrygden godtgjøres med 
kroner 320 per time. Beløpet tilsvarer summen av takst 50a og 50b i Forskrift om 
stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Beløpet oppjusteres i utgangspunktet i 
henhold til endringer i forskriften. Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester 
vil gi informasjon om dette årlig. 

Det er viktig at dersom det avtales kommunale fysioterapioppgaver som ikke gir rett til 
trygderefusjon, skal punkt om timebetaling inn i avtalen. 
Punkt 12 
Dersom fysioterapeuten har erverv som nevnt i bestemmelsen, skal dette følge som 
vedlegg til avtalen. 
 
 
 


