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Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av
utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av
folketrygdloven § 5-8.
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve kravet om
henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for dekning av
utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.
Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste –
nærhet og helhet. Formålet er å gjøre tjenesten mer tilgjengelig for brukerne. Det er i dag
primært fastlegene som henviser til fysioterapi. Ved innføring av tiltaket vil fastlegen kunne
spare verdifull tid til andre oppgaver og oppfølging av pasienter. Fysioterapeuten har i dag et
selvstendig ansvar for oppfølging og behandling av egne pasienter. For mange pasienter
medfører dagens ordning et legebesøk som ikke gir merverdi for oppfølging eller behandling.
Konsultasjonen innebærer ekstra kostnad for både pasienten og folketrygden i form av egenandeler og refusjoner. I tillegg tar det lengre tid før oppstart av behandling hos fysioterapeut.
Departementet arbeider også med en forskrift som skal regulere avtalefysioterapeutenes
virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav. De to tiltakene skal implementeres
samtidig.
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis
digitalt på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---oppheving-av-kravet-omhenvisning-for-a-fa-rett-til-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-undersokelse-og-behandling-hosfysioterapeut/id2522719/.
Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.
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Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre
høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon
Frist for å avgi høringsuttalelse er 3. februar 2017. Eventuelle spørsmål i anledning høringen
kan rettes til fagdirektør Kristin Gjellestad tlf. 22 24 87 54 eller e-post: krg@hod.dep.no.
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