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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Fra 1.1.2018 etableres egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester etter fastsatte satser fra
staten.

SAMMENDRAG
Det er hjemmel for at kommuner kan kreve egenandeler hos fastlønte/ansatte fysioterapeuter
på lik linje med egenandelene som innkreves hos avtalefysioterapeuter. Det er imidlertid opp til
den enkelte kommune å avgjøre om kommunen skal kreve egenandeler eller ikke.
Egenandelens størrelse skal være i henhold til takster for fysioterapi (Forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.m.). Behandling ved fysioterapeut hører inn under
ordningen med frikort for egenandelstak 2 (1990 kr).
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, RFH, UFL

Videre saksgang: Oppfølging fra administrasjonen

Saksopplysninger:
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven at kommuner kan kreve vederlag av pasient når
dette følger av lov eller forskrift. Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i § 11-2 gitt
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det følger av denne
forskriftens § 11 at kommuner kan kreve egenandel fra pasient som har rett til stønad ved
helsetjenester for hjelp hos fysioterapeut ansatt i kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Det er hjemmel for at kommuner kan kreve egenandeler hos fastlønte fysioterapeuter på lik
linje med egenandelene som innkreves hos avtalefysioterapeuter. Det er imidlertid opp til den
enkelte kommune å avgjøre om kommunen skal kreve egenandeler eller ikke. Helsedirektoratet
er tydelig på at kommunene må få inn penger via egenandeler fremover og NFF (Norsk
fysioterapi forbund) har spilt inn at aldersgrensen må heves til 18 år.
Egenandelens størrelse skal være i henhold til takster for fysioterapi (Forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.m). Behandling ved fysioterapeut hører inn under
ordningen med frikort for egenandelstak 2 (1990 kr).
Målgruppe
Pasientgrupper med fritak for egenandel:
- behandling av barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
- fysioterapi til beboere i syke - og aldershjem eller ved fysioterapi i helsestasjon
- ved forebyggende tjenester eller ved utprøving og tilpasning av hjelpemidler
- når fysioterapeut gir tjenester som del av et tverrfaglig team, må fysioterapi være
definert som et eget tiltak dersom kommunen skal kunne kreve egenandel for dette
- det kan ikke kreves egenandel ved tverrfaglige møter, nødvendig samtale med
pårørende eller veiledning og opplæring av pårørende og annet personell

Aktuell målgruppe for egenandel:
-

individuell undersøkelse og behandling
behandling i grupper
ved veiledet trening mellom behandlinger

Flere kommuner har startet opp med egenandeler på undersøkelse og behandling hos
ansatte/fastlønte fysioterapeuter. Bergen kommune startet 1. oktober 2017 (se vedlegg under).
Fjell kommune har også startet med egenandel på enkelte tjenester som bassengtrening og
oppfølging av ansatte.
Vurdering:
Lik behandling av egenandeler på tvers av ansatte- og avtalefysioterapeuter er en forutsetning
for å lykkes med et system for felles venteliste og prioriteringer. Lik behandling av egenandeler
er også en forutsetning for lykkes i å samarbeide på tvers av ansatte fysioterapeuter og
fysioterapeuter med avtale (for eksempel ulike gruppetilbud der det er utfordrende at
egenbetaling avhenger av hvilken avtale terapeuten har med kommunen). Lik behandling av
egenandeler vil støtte oppunder at ansatte og fysioterapeuter med avtale har felles ansvar for
det totale fysioterapitilbudet i kommunen. Felles venteliste, felles prioriteringer og felles ansvar
for det kommunale fysioterapitilbudet blir et viktig arbeid for avdelingen fremover.
Rettferdighetsprinsippet til pasientene som mottar tjenester er også et argument for at det
totale fysioterapitilbudet har felles praksis når det gjelder egenandeler i forbindelse med
undersøkelse og behandling.

Gratis helsetjenester kan være avgjørende for pasienter i alle aldre med utfordrende
privatøkonomi, spesielt unge mellom 16-18 år. Norsk fysioterapiforbund jobber med å heve
aldersgrensen for egenandeler til 18 år. Dersom pasienten ikke har fritak for egenandel vil
kostnaden bli inntil 1990 kr avhengig av behov.
Journalsystemet for fysioterapitjenesten/ Infodoc er kompatibelt med egenbetaling via Helfo.
Dette er det samme systemet som legene bruker. Innføring av egenandeler vil derfor
sannsynligvis gi lite økt administrasjon. Systemet kan være på plass innen 01.01.2018.
Folkehelseperspektiv:
Økte inntekter vil kunne gi økte ressurser til forebyggende helsearbeid og flere pasienter vil få
tilbud på et tidligere tidspunkt. Økt satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats vil kunne gi
bedre helse i befolkningen og lavere kostnader for kommunen på sikt. Det kan være en risiko at
personer/familier med lav inntekt vil unngå å bruke disse helsetjenestene.
Økonomi:
Hva den totale summen av egenandeler vil bli per år er usikkert, da vi per nå ikke vet hvor stor
andel av pasientene som har fritak og hvor mange som evt. må betale.

Kleppestø, 24.10.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef

Informasjon om innføring av egenandel for kommunal fysioterapi og
automatisering av egenandelstak 2.

Fra 1.oktober innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Bergen
kommune. Dette gjelder for alle som mottar undersøkelse og behandling av
fysioterapeut, med unntak av barn under 16 år og personer med godkjent
yrkesskade. Vurdering for rehabiliteringsopphold og hjelpemiddelformidling er
også unntatt fra egenandel.
Egenandelens størrelse er avhengig av type behandling og varighet, og følger
takstplakaten som er avtalt mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og
Fysioterapiforbundet. (Se baksiden av dette skrivet). Mottakere av fysioterapi vil
få faktura tilsendt etter at behandling er utført. Ved uteblivelse fra avtalt time
eller ved avbestilling senere enn kl. 14.00 siste arbeidsdag før timen, belastes
pasienten tilsvarende egenandel.

Behandling ved fysioterapeut hører inn under ordningen med frikort for
egenandelstak 2. Denne ordningen automatiseres fra 1. januar 2017. Du får da
tilsendt frikort i posten etter at egenandelstaket er nådd, uten at du trenger å
foreta deg noe. I 2017 er egenandelstaket redusert. Frikortet gis nå når du har
utgifter som er høyere enn 1.990 kroner.

For mer informasjon; se www.helfo.no og www.helsenorge.no. Helse Norge har
informasjonstelefonnummer for helse 800 43573. Har du spørsmål kan du også
kontakte Bergen kommune, etat for helsetjenester på telefon 55 56 52 00.

Oversikt over egenandeler for kommunal fysioterapi pr. 1. oktober 2017
Tiltak

Egenandel

Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg
eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten
vurdert/undersøkt av fysioterapeut

170;

Behandling hos fysioterapeut i 20 min

98;

Behandling hos fysioterapeut i 30 min

154;

Behandling hos fysioterapeut i 40 min

191;

Behandling hos fysioterapeut i 60 min

242;

Behandling hos fysioterapeut i 90 min

300;

Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk
treningsterapi eller slyngeterapi.

10;

Behandling av manuellterapeut

160;

Tillegg for behandling av manuellterapeut ut over 20
minutter per påbegynte 10 min.

58;

Behandling av fysioterapeut med tilleggskompetanse i
psykomotorisk fysioterapi

99;

Tillegg for behandling av fysioterapeut med
tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi ut over
20 minutter per påbegynte 10 min.

34;

Veiledet trening, minst 30 min

25;

Aktiv oppvarming ved bruk av ergometersykkel,
tredemølle mv.

21;

Gruppebehandling, 30 min

55;

Gruppebehandling, 60 min

97;

Gruppebehandling, 90 min

138;

Tillegg for gruppebehandling i basseng

21;

