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Nytt fra PFF 

Dette er en samling av de siste nyhetene og endringene som har skjedd. 

 

Kongress 
Muskel- og skjelettkongressen avholdes 1.-2. oktober 2021 på Thon Conference, Universitetsgaten 

26, Oslo.  

Temaer og foredragsholdere er: 

• «Smerter i underekstremitetene"? - Håkon Fotland, osteopat og PT 

• "Det diffuse kneet" - Maren Stjernen, idrettsfysioterapeut 

• "Ultralyd - hva kan vi se?" - Kjetil Nord-Varhaug, fysioterapeut og UL spesialist 

• "Bekkenbunnen og å returnere til fysisk aktivitet etter fødsel" - Mona Valstad Elsness, 

fysioterapeut og osteopat 

• «Beinhinnebetennelse og kompartment syndrom. Moderne kirurgiske tilnærminger." og 

"Ankelinstabilitet: Diagnostikk og behandling" -  

- Dr. Ari Bertz, Spesialist i ortopedisk kirurgi 

• «Den vanskelige hoften» - Anders Pålsson, MSc, Lecturer 

 

Påmelding og mer detaljert informasjon finner du HER. 

 

PFF’s ÅRSMØTE 
På grunn av restriksjonene i forbindelse med Covid-19 pandemien har styret valgt å utsette 

årsmøtet i forhold til bestemmelsene i vedtektene. Det vil bli avholdt elektronisk innen utgangen av 

mai. Innkalling med sakspapirer sendes ut innen 10. mai. 

VIKTIG – dersom du har saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sedes disse til PFF’s 

generalsekretær innen den 1. mai. 

 

Smittevernutstyr 
Helsedirektoratet har sendt brev til kommunene om at smittevernutstyr som brukes av 

privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale skal utleveres gratis av kommunen. Ta kontakt med 

din kommune for nærmere informasjon om fremgangsmåten for dette. Utstyr som kommunen 

plikter å betale er: smittefrakker, munnbind, åndedrettsvern, hansker, lue/hette, briller/visir. 

Kommunenes sentralforbund har publisert en artikkel om dette som du kan lese HER. 

 

  Ref: 2021_04_12_HJ            Dato:  12.04.2021 

0 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 

Generalsekretær Henning Jensen 
Schwartzgt. 2, 3043 Drammen – Tlf. 913 51 337 
E-post: henning.jensen@fysioterapi.org 
 

https://kongresspartner.us7.list-manage.com/track/click?u=76338489f2d351cc4577b2f2a&id=8a135c15e8&e=27f285d739
mailto:henning.jensen@fysioterapi.org?subject=Sak%20til%20årsmøtet%202021
mailto:henning.jensen@fysioterapi.org?subject=Sak%20til%20årsmøtet%202021
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/helse-og-omsorg/smittevernutstyr-til-fastleger-og-fysioterapeuter/
mailto:henning.jensen@fysioterapi.org
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Smittevern 
Situasjonen vedrørende pandemien er forskjellig fra kommune til kommune. For din kommune kan 

det være iverksatt tiltak som avviker fra de generelle rådene og tiltakene som Helsedirektoratet har 

vedtatt. For å finne ut hva som eksakt gjelder i din kommune anbefales det at sjekke dette på 

kommunens web-side. 

De generelle bestemmelsene og veiledning finner du ved å følge linkene nedenfor: 

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19) - 

Helsedirektoratet 

Covid-19 (koronavirus) - Helsedirektoratet 

 

Møte med HELFO 
Siden 2019 har PFF hatt et årlig møte med Helsedirektoratet og HELFO vedrørende regelverk og 

aktuell situasjon for fysioterapeuter med driftsavtaler og oppgjør med HELFO. Grunnet 

koronasituasjonen ble møtet for 2020 avholdt den 23/3-2021. På agendaen for møtet var: 

1. Erfaringer fra praksis under Covid-19. 

Under dette punktet anførte PFF at det hadde vært god oppfølging fra Helsedir. Og HELFO 

med innføring av nye takster for videokonsultasjon, mens vi påpekte at oppfølgingen fra 

kommunenes side med utlevering av smittevernutstyr hadde vært veldig varierende. Det 

brevet Helsedirektoratet sendte kommunene i mars 21 kom nærmest 1 år for sent. 

PFF påpekte videre at støtte ordningene for fysioterapeuter hadde vært dårlig målrettede. 

Samlet sett mistet fysioterapeutene omsetning tilsvarende ca. kr. 280 mill., mens tildelt 

støtte via Skatteetatens ordning var kr. 3,06 million. I tillegg til dette har det vel blitt 

utbetalt minimale beløp fra NAV til sykmeldte fysioterapeuter. PFF oppfordret til at det ble 

utarbeidet mer målrettede ordninger for fremtidig bruk. 

2. Forbruksmateriell som stønadsforskriftens kapittel III regulerer mener PFF ikke er tydelig 

nok. Det er sådd tvil om at eksempelvis papir til benk og hånddesinfeksjon som pasientene 

bruker faller inn under dette begrepet. PFF mener at det gjør det, men at det er bedre om 

det innføres en ny takst for forbruksmateriell. Denne skal mer eksakt defineres hva som 

faller inn under dette, og hvilken størrelse denne taksten skal ha. PFF vil ta dette opp i de 

kommende takstforhandlingene.  

3. Helsedirektoratet informerte om EDiT (enklere digitale tjenester på helserefusjonsområdet) 

og status for dette arbeidet. PFF har deltatt med innspill på dette området, men 

fremdriften har blitt forsinket noe pga. Koronasituasjonen. 

4. Helsedirektoratet/HELFO var videre interessert i å høre hvordan den sammenslåtte 

frikortordningen hadde fungert for utøvere og pasienter. PFF påpekte at dette spesielt 

hadde ført til en bedring for de pasienter som benytter pasientreiser. Før gikk transporten 

på frikort 1, mens behandlingen gikk på frikort 2. Dermed måtte begge frikortgrensene 

fylles før utgiftene ble dekket inn. I dag skal bare det sammenslåtte frikortet fylles med     

kr. 2 460 før pasienten får frikort. Også lettelse for mange ikke å skulle holde styr på to 

frikortordninger. 

5. H2 – Takstene – Helsedirektoratet/Helfo var interessert i hvordan PFF sitt syn på H2-

takstenene. Helsedirektoratet mener at det vil være bedre om midlene til disse takstene 

utbetales via driftstilskuddet. PFF pekte på at mange fysioterapeuter «glemmer» å kreve 

disse takstene (H2a og H2b) ved innsending av oppgjør, og er enig i at utbetaling via 

driftstilskuddet er ønskelig selv om dette vil medføre at utbetalingene ikke blir like for alle. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
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6. Til slutt i møtet orienterte Helsedir./Helfo om statistikker som kunne leveres eller tas ut av 

databasen KUHR, og hvilket fokus Helfo’s kontrollvirksomhet har. 

 

Avtaler i Oslo kommune 
Den 10.03-2021 hadde fysioterapiorganisasjonene PFF, NMF og NFF videomøte med Oslo 

kommune om den situasjonen som har oppstått etter at Oslo kommune forsøkte å innføre et nytt 

«regelverk» om driftsavtalene i bydelene og Oslo kommune sentralt. Dette regelverket ble iverksatt 

med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2021, og skulle gjelde alle med tidligere inngåtte avtaler og nye 

som kommer til. 

PFF og de øvrige organisasjonene protesterte kraftig på dette, og det ble avholdt et videomøte om 

dette sen 05.02.-21. Fysioterapiorganisasjonene oppfordret Oslo kommune til øyeblikkelig å trekke 

tilbake dette «regelverket», og begynne arbeide for å få i stand en omforent sentral avtale om 

dette mellom PFF, NFF og NMF og Oslo kommune liknende ASA 4313. Den 10.03.2021 ble det 

avholdt nytt møte med samme tema, der organisasjonene fikk gehør for sine synspunkter. Det er 

nå opp til Oslo kommune å komme med en invitasjon til forhandlinger. 

I ettertid har det vist seg at Oslo kommune sentralt ikke har orientert bydelene om at «regelverket» 

er trukket tilbake. PFF oppfordrer sine medlemmer til ikke å inngå nye eller endrede avtaler basert 

på dette regelverket. I påvente av at det skal bli enighet om en sentral avtale, oppfordrer PFF til at 

det i mellomtiden inngås midlertidige avtaler basert på avtalemalen av 2005. 

Medlemmer som er i posisjon til å skulle inngå nye eller endrede avtaler bes ta kontakt med PFF’s 

generalsekretær før man underskriver en ny eller endret avtale. 

 

Frikort 
I april 2021 slutter Helfo å sende frikort for helsetjenester på papir til digitale brukere. 

Innbyggere som verken har registrert seg på helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller 

e-Boks) vil fortsatt motta frikortet på papir i posten. 

Apotek og de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om pasienten har frikort ved å bruke 
Helsedirektoratets spørretjeneste. 

Takstforhandlinger 
Årets takstforhandlinger nærmer seg. Dersom du som bruker at takstsystemet har ting du ønsker 

skal forandres vennligst send melding til  PFF’s generalsekretær. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Henning Jensen 
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