
Høring – forslag til endring i 
stønadsforskriften  

Norsk Fysioterapeutforbund ga 23. juni 2020 sitt høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende forslag til endring i stønadsforskriften. 

Høringssvaret fra NFF ble behandlet og enstemmig vedtatt i Forbundsstyrets møte 17. juni. 

I vårt svar har vi trukket frem at vi er enige med departementet i at det er et viktig prinsipp i 
den offentlige helsetjenesten at alle har lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, 
uavhengig av økonomi. For å oppnå dette er det viktig å holde egenbetalingen nede og ikke 
undergrave egenandelsinstituttet. Reglene om pasientbetaling må bygge opp under disse 
prinsippene og være tydelige, slik at de sikrer forutsigbarhet for pasient og terapeut. 

NFF understreker i høringen at det er nødvendig å legge til rette for ønsket faglig utvikling og 
oppgavegliding. For eksempel kan bruk av ultralyd i noen tilfeller være et godt diagnostisk 
verktøy, og det er allerede en del av faglig forsvarlig fysioterapibehandling omfattet av tids- 
og undersøkelsestakstene. Avansert utstyr kan være kostbart for fysioterapeutene. Dette er 
likevel ikke et argument for å ta betaling fra pasientene ut over takster for ordinære 
egenandeler. Å få dekket utgifter knyttet til fysioterapipraksisen er en diskusjon som hører 
hjemme i takstforhandlingene, ikke i denne høringen om egenandeler og pasientbetaling. 

I høringssvaret etterlyser NFF mer kunnskap om omfanget på praksisen som er bakgrunnen 
for forslag til endring i forskriften. Vi mener at regelverket skal følges, men at det ikke er 
hensiktsmessig med større innstramminger enn nødvendig. NFF er ikke enig med 
departementet i at fysioterapeuter ikke skal kunne selge forbruksmateriell, altså utstyr av 
typen materiell som ikke kan gjenbrukes, som for eksempel tape, og bandasjer, ortoser og 
strikk. NFF mener at dette er en nødvendig del av den enkelte fysioterapibehandling. 

– Jeg synes det ville være en svekkelse av fysioterapeutenes faglige tilbud dersom 
pasientene ikke lenger enkelt kan skaffe seg materiell og utstyr som vil være med på å 
fremme behandlingen og pasientens funksjon. Dette er noe som er og alltid har vært et 
tilbud til pasientene, og skal ikke være en inntektskilde for fysioterapeutene, sier 
forbundsleder Gerty Lund. 

Kontaktpersoner i NFF: 

• Christine Thokle Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no. 
• Gerty Lund, forbundsleder, gl@fysio.no, tlf. 414 63 253. 
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