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1 MÅL 
 

Et ønske om å utarbeide en plan for fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Denne 

planen sier noe om hvordan fysioterapi i privat praksis er organisert i kommunen, 

hvor mye og hva slags ressurser som finnes og mål og tiltak i planperioden. 

 

Arbeidsmåte: 

 

Arbeidsgruppen består av: 

 

Wencke Aase, avdelingsleder for Ergo-/fysioterapiavdelingen 

Rune Larsen, selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og medlem 

samarbeidsutvalget. NFF kontaktperson 

Tiril Vangen, selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og medlem av 

samarbeidsutvalget 

Erik Molenaar, selvstendig næringsdrivende fysioterapeut og medlem av 

samarbeidsutvalget 

Odd Ramstad, selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Krødsherad og medlem av 

samarbeidsutvalget  

 

Planen skal inneholde: 

 En kortfattet beskrivelse av fysioterapitilbudet i kommunen. 

 Kortfattet beskrivelse av fysioterapiens plass innenfor 

kommunehelsetjenestelovens fire hovedområder: Helsefremmende arbeid, 

behandling/diagnostisering, rehabilitering/habilitering og pleie og omsorg. 

 En beskrivelse av de ulike brukergruppenes behov for fysioterapitjenester, og 

hvordan de best ivaretas: Barn, unge, voksne i arbeidsfør alder, eldre, de eldste 

eldre, fysisk og psykisk funksjonshemmede og brukere med sammensatte 

behov. 

 Framtidig volum og struktur mht. størrelse på driftsenheter, geografi og 

tilknytningsform. 

 

2 FYSIOTERAPIPLANEN OG ANNET PLANARBEID I 
KOMMUNEN 

 

Planen skal danne grunnlag for politisk diskusjon og beslutning og vedtatt plan vil 

være et sentralt arbeidsverktøy for kommunens ledelse og faggrupper som berøres av 

planen. Planen skal videre peke på fremtidige trender og utfordringer og foreslå 

løsninger som sikrer brukerne et tilfredsstillende og fremtidsrettet tjenestetilbud 

innenfor realistiske rammer. 

Fysioterapiplanen er en plan som må sees i sammenheng med annet planarbeid i 

kommunen. Planen skal forholde seg til lovverket. 

2.1 Lovverket 

 
 Oppfølging av samhandlingsmeldingen 
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I St. meld. nr. 47 (2008-2009) er det presentert enkelte grep og overordnede 

prinsipper som skal sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som svarer på 

pasientens behov for koordinerte tjenester, og på de store samfunnsøkonomiske 

utfordringene ved den demografiske utviklingen og endring i sykdomsbildet. 

Samlingsreformen skal bidra til en mer effektiv ressursbruk samlet sett, og sikre en 

bærekraftig utvikling av helse- og omsorgssektoren. Samhandlingsreformens mål kan 

hovedsakelig oppsummeres slik: 

I. Å angi rammene for en ny kommunerolle – kommunenes oppgaver skal 

tydeliggjøres 

II. Økt innsats på folkehelse og forebygging  

III. Bedre legetjeneste i kommunene 

IV. Understøtte en klarere pasientrolle/helhetlig pasientforløp 

V. Legge til rette for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunenes helse- og omsorgstjeneste 

VI. Legge til rette for at spesialisthelsetjenesten kan utvikles slik at den i 

større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 

 ASA 4313: 

ASA 4313 er en rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund 

(NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som 

del av den kommunale helsetjenesten jf. helse- og omsorgstjenesteloven 

  

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven) 

 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) 

2.2 Begrepsavklaringer 

Helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant fysioterapeutene skal stå i 

forhold til § 3-3 i helse- og omsorgstjenesteloven og være i samsvar med kommunens 

helse og sosial plan. 

 Helsefremmende arbeid:  

Prosessen som setter folk i stand til å få økt kontroll over og muligheten til å 

forbedre egen helse (Ottawa charteret). 

 Forebyggende arbeid: 

Fjerne, hindre eller stenge for faktorene som kan føre til sykdom, skade eller 

andre problemer. (Mæland, 1999) 

Primærforebygging:  

Forhindre eller utsette at sykdom utvikles.  

Sekundærforebygging:  
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Forhindre at en sykdom kommer tilbake eller videreutvikler seg. 

Tertiærforebyggende/rehabilitering:  
Skal minske de negative konsekvenser en sykdom skaper i livskvalitet og funksjon 

(Mæland, 1999). Begrepet rehabilitering er det mest vanlige å bruke istedenfor 

tertiærforebyggende arbeid og vil bli brukt videre i denne planen.  

Habilitering/Rehabilitering:  
Habilitering er en prosess rundt en person med sammensatte behov som skyldes 

medfødte eller tidlig ervervede tilstander som for eksempel CP, downs syndrom, og 

autisme.  

Rehabilitering er en prosess rundt en person med sammensatte behov som skyldes 

ervervede tilstander, som f.eks. hjerneslag, trafikkskade og belastningslidelser. 

Nødvendig helsehjelp: 

Pasient- og brukerrettighetsloven gir den enkelte pasient eller bruker rettigheter 

overfor helse- og omsorgstjenesten. Rettighetsbestemmelsene i tidligere 

kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov ble tatt inn i pasientrettighetsloven da 

ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ble satt i kraft.  

Loven lovfester blant annet: 

• rett til øyeblikkelig hjelp 

• rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

• rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

• rett til fastlege, fritt sykehusvalg og til transport  

• rett til medvirkning, informasjon og konfidensialitet 

• krav om samtykke til helsehjelp  

• vilkår for å kunne yte helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse 

Pasient- og brukerrettighetsloven har som hovedformål å sikre befolkningen lik 

tilgang på tjenester av god kvalitet. Rettighetene som følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven må ses i sammenheng med motsvarende plikter i blant annet 

helsepersonellov, spesialisthelsetjenestelov og lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester. 

 

3 FYSIOTERAPITJENESTEN I MODUM KOMMUNE 

3.1 Hva er fysioterapi 

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med 

offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, 

bevegelse og funksjon, sett i et helhetlig perspektiv. Det teoretiske grunnlaget for 

fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og 

en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til 

smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon 

og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og 

funksjonsnedsettelse, i det fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I 

dette ligger at kroppens ulike deler kropp – person og kropp – samfunn påvirker 

hverandre gjensidig. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og 

sykdom oppstår, og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten 

har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges.  

Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet 

helsepersonell. Undersøkelsen og behandlingen skal tilpasses den enkeltes situasjon 

http://www.cp.no/
http://www.marihona.com/
http://www.autismeforeningen.no/
http://www.nhf.no/index.asp?id=39751
http://www.ltn.no/
http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=199&id=1500
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og bygger på allment aksepterte faglige normer. Den enkelte skal bli møtt med respekt 

for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier som medfører 

prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet. 

Brukerne skal få informasjon om fysioterapeutens vurdering av hva 

plagene/funksjonsproblemene skyldes, og om hva slags virkning fysioterapi kan ha. 

Behandlingen legges opp i samråd med den enkelte på bakgrunn av undersøkelse og 

funksjonsvurdering, samt i forhold til totalbelastning (hjemme, jobb, og fritid). Aktive 

behandlingsformer vektlegges. (http://www.fysio.no/FAG/Hva-er-fysioterapi)  

Fysioterapeutene jobber primær- og sekundærforebyggende samt rehabiliterende. I en 

del tilfeller kan dette gå litt over i hverandre. Fysioterapeutene tilbyr behandling, 

veiledning, undervisning, individuell oppfølging, gruppetilbud og tilrettelegging.  

Noen fysioterapeuter driver med alternative behandlingsformer som ikke regnes som 

fysioterapi og derfor ikke dekkes av HELFO (klassisk akupunktur, soneterapi, 

energibalansering etc.). 

3.2 Finansiering av fysioterapitjenesten 

Det er to modeller for finansiering av fysioterapitjenesten i kommunen - fastlønnede 

og selvstendig næringsdrivende. HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yter tilskudd 

til begge modellene. Målsettingen fra HELFO er at det skal koste omtrent det samme 

for kommunen uavhengig av hvilken tilknytningsform som velges.  

 

Tilknytningsformer 

 Kommunalt ansatte/fastlønnede fysioterapeuter: 

Kommunen kan knytte til seg fysioterapeuter ved å ansette disse. HELFO yter da 

refusjon for behandling hos fysioterapeut gjennom fastlønnstilskudd til kommunen, 

for tiden er dette beløpet 178 080 per år per 100 % stilling (2013).  

 

HELFO yter altså fastlønnstilskudd som delvis dekning av kommunenes utgifter til 

kurativ fysioterapi utenfor institusjon (dvs. ikke til sykehjem), utøvet av kommunalt 

ansatte fysioterapeuter. Fastlønnstilskuddet ytes kommunen per stillingshjemmel i 

stedet for refusjon fra folketrygden pr. pasient. Fastlønnstilskuddet utbetales 

etterskuddsvis hvert halvår fra HELFO etter søknad fra kommunen. Søknaden skal 

blant annet inneholde innrapportering per stillingshjemmel det søkes tilskudd for. 

 

 Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal avtale:  

Private fysioterapeuter er ikke ansatt i kommunen. De har driftsavtale med 

kommunen, er selvstendig næringsdrivende og har enten enkeltmannsforetak, DA 

selskap eller Aksjeselskap. Driftsavtalene med kommunen er enten personlig mellom 

kommunen og fysioterapeuten, eller avtale mellom kommunen og aksjeselskapet. 

Kommunen kan – i de tilfeller der kommunens fast ansatte fysioterapeuter ikke 

dekker behovet – stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet 

rettes mot brukere med særskilte behov som behandling i pasientens hjem, barnehage 

eller skole (rammeavtalen ASA 4313 pnkt 4). 

 

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har rett til å heve refusjon fra HELFO. 

Dette forutsetter at bruker har en henvisning til fysioterapi fra lege, manuellterapeut 

eller kiropraktor. Unntatt fra behovet for henvisning for å få trygderefusjon er 

manuellterapeuter, som fra 2006 er primærkontakter jf.  
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Det forhandles årlig om takster og tilskudd. Et fullt driftstilskudd er kr. 377 040 pr 

1.7.2013. 

Finansieringen av virksomheten til en avtalefysioterapeut er tredelt:  

 Fysioterapeuten mottar et fast beløp per måned fra kommunen (driftstilskudd). 

Avtaleverket for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med en 

kommune består av en individuell avtale som er inngått mellom den enkelte 

fysioterapeut og kommunen, samt den sentrale rammeavtalen mellom KS og 

NFF (ASA-4313). 

 Fysioterapeuten kan kreve refusjon per pasient i henhold til forskrift om 

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi fra folketrygden (refusjonstakst).  

 De pasientene, som ikke har krav på full refusjon fra HELFO, betaler en 

egenandel.  

 

Privat fysioterapipraksis uten kommunal avtale: 

Disse faller utenfor begge modellene for finansiering og har da heller ingen 

refusjonsrett fra HELFO. Pasienten må dekke hele behandlingsutgiften selv.  

3.3 Forhold mellom private og kommunale fysioterapeuter 

De private og kommunale fysioterapeutene i Modum kommune har ikke hatt noe 

samarbeid i ustrakt grad av de siste årene, med noen unntak rundt fysioterapitilbudet 

til barn.  

Per i dag er vi i utvikling i forhold til samarbeid. I ASA 4313 er det klare 

retningslinjer. ”Kommunen skal utarbeide retningslinjer for samarbeid og fordeling 

av pasienter mellom ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter bl.a. ut fra 

kompetanse, praksisprofil, avtalevolum og geografi. Fordelingen av brukerne skal 

skje i tråd med disse retningslinjene. 

Kommunen kan – i de tilfeller der kommunens fast tilsatte fysioterapeuter ikke dekker 

behovet - stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes 

mot brukere med særskilte behov (behandling i pasientens hjem, barnehage, eller 

skole). ”(ASA 4313). 

 

De fleste privat praktiserende fysioterapeutene sender årlig en statistisk oversikt over 

sin virksomhet til virksomhetsleder, men det er ingen prioriteringsnøkkel som er lagt 

til grunn fra Modum kommune sin side. Det har vært noe diskusjon rundt temaet, men 

det er opp til det enkelte institutt hvordan de prioriterer. Det er heller ikke noe system 

for å fange opp henvendelser til private institutter med tanke på lange ventetider. Det 

blir en samvittighetssak for de ved det enkelte institutt hvor arbeidspresset er stort. 

Det er et ønske fra kommuneadministrasjonen og enkelte fysioterapeuter om å ha en 

felles prioriteringsnøkkel, om større samarbeid rundt fag og om hvordan 

fysioterapitilbudet i Modum skal se ut.  
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4 STATUS FYSIOTERAPITJENESTEN  

4.1 Volum av tjenesten i dag 

4.1.1 Kommunefysioterapeuter 

Fastlønte fysioterapeuter (kommunale fysioterapeuter): 

De fastlønte fysioterapeutene har en bemanning på 4,3 årsverk. Ca 1.2 årsverk 

fysioterapi er organisert under rehabiliteringssenteret Frydenberg, 1 årsverk hører til 

hjemmerehabilitering. Disse jobber med eldre, både på institusjon og hjemmeboende, 

i samarbeid med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. 2.1 årsverk fysioterapi 

er organisert under Ergo-/fysioterapiavdelingen og jobber med barn og unge 0-ca 18 

år. Frisklivssentralen har 1,7 årsverk fysioterapi. 

 
Kommunale fysioterapeuter Stilling 

 
Frydenberg: 
Kari Heitmann-Hielle  

 
75 %  

Jeanette Dahlen 50 % 

 
Frisklivssentralen: 
Leder Jorunn Killingstad 

 
80 % (lederstilling) 

Tone Rolland Enger 70 % 

Mari  100 % 

 
Ergo-/fysioavd.: 
Leder Wencke Aase 

 
100 % (50 % lederstilling) 

Lene Palmberg Thorsen 60 % 

Tine Flaglien (barn) 100 % 

 

De kommunale fysioterapeutene er fordelt i to virksomheter. 2 fysioterapeut er 

organisert under Frydenberg i Vikersund, resten er organisert under 

Ergo/fysioterapiavdelingen (Virksomhet Forebyggende) som har lokaler i Åmot. 

 

Turnuskandidat fysioterapi 

Per dags dato er disse stillingene lønnet 90 % av minste takst for fysioterapeuter. 

Kommunen vil også få fastlønnstilskudd for fysioterapeuter i turnus.  Å ha en 

turnuskandidat medfører en del ekstra veiledning og krever varierende ressurser for 

opplæring og oppfølging. Det kan også være belastende for et arbeidssted å ha en 

nyansatt med varierende kvalifikasjoner hver 6 måned. Det er et krav til kommunene 

å ha turnuskandidat. Modum kommune har pr i dag en stilling for turnuskandidat 

fysioterapi ved Ergo/fysioterapiavd., men har fra fylkesmannen fått innvilget en pause 

fra denne ordningen for å ansette en ferdig utdannet fysioterapeut over et noe lenger 

tidsspenn. 

 

4.2 Fysioterapeuter med driftsavtaler 

15 Privatpraktiserende fysioterapeuter i Modum kommune deler 10,6 driftstilskudd. 

Det er få selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har spesialisert seg i et 

fagområder. Det er et felles ønske om å få mer spesialisering blant fysioterapeuter, 

med forbehold om at alle fysioterapeuter også driver generell fysioterapi og kan ta 

imot alle typer pasienter. 
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(Se oversikt over selvstendig næringsdrivende punkt 4.16 ) 

4.3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

St. meld. 16 (2002-2003) beskriver fysisk aktivitet som en vesentlig faktor for bedre 

helse. Over halvparten av den voksne befolkningen har et for lavt aktivitetsnivå. 

Helsefremmende arbeid skal bestå i å undervise og tilrettelegge slik at innbyggerne 

får en bedre funksjonell hverdag og mulighet til å velge et sunt levesett.  

 

Fysioterapeuter har en bred forståelse av begrepet fysisk aktivitet på ulike måter og 

nivåer, innenfor ulike arbeidsområder. Derfor har denne helsefagsgruppen en 

selvskreven plass i offentlige føringer, der fysisk aktivitet fremmes som 

helsefremmende og forebyggende tiltak for folkehelse” (”Mer fysisk aktivitet”, NFF). 

 

I dagens samfunn har man flere utfordringer: 

1. Større andel inaktive barn og voksne. 

2. Flere med livsstils sykdommer (overvekt, diabetes, høyt blodtrykk, kreft). 

3. Muskel- og skjelettlidelse og psykiske lidelser utgjør de fleste sykemeldinger/uføre. 

 

Disse utfordringene gjenspeiler seg i vår kommune. Frisklivssentralen jobber særlig i 

forhold til pkt. 2 hos voksne. 

 

4.4 Hjelpemidler 

Hjelpemidlene er betalt av rikstrygdeverket og faller innunder brukers ”rett til 

nødvendig helsehjelp”. Kommunen er pliktig til å stille opp med 

hjelpemiddelformidlere mot NAV for organisering av dette, og Modum kommune har 

inngått en avtale med NAV hjelpemiddelsentral Buskerud. Dette er en avtale som 

forplikter at det blir brukt ressurser mot hjelpemiddelformidling.  

For å kunne vurdere brukerens behov for hjelpemidler og hvilken type hjelpemidler 

som skal søkes på, kreves det mye kunnskap. Det er viktig at formidler har en 

helsefaglig bakgrunn, og god evne til funksjonsvurdering av den enkelte brukers ulike 

behov. På grunn av dette er hjelpemiddelformidling en naturlig del av 

arbeidsoppgavene til fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ergoterapeuten ved 

Ergo/fysioterapiavd. har fått hovedansvaret for å være direkte kontakt person mellom 

hjelpemiddelsentralen og kommunen. 

Hjelpemiddelformidling innebefatter alt fra små hjelpemidler og rullestoler, til de 

store boligsakene. Dette er en tidkrevende oppgave med mye administrasjon, og 

kontinuerlige oppdateringer og opplæring i forhold til de utallige hjelpemidlene. Når 

hjelpemidlene er bestilt og blir utlevert til bruker, må det også følges opp, i forhold til 

individuell tilpasning og opplæring av hjelpemidlene. Hjelpemidlene skal også holdes 

ved like, og hentes inn når de ikke er i bruk lenger. 

Modum kommune har to ergoterapeuter, hvor en er tilknyttet 

rehabiliteringsavdelingen på Frydenberg. Det er en kommunal ergoterapeut som er 

kontakt person til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.  

 

 

 Utleverte 

hjelpemidler 

Innleverte 

hjelpemidler 

Brukere som har 

fått hjelpemidler 

Nye brukere Aktive 

brukere i 

Antall 

innlevering 
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kommunen etter mors 

2010 2301 1009 360 111 1064 59 

2011 2529 1068 400 134 1026 75 

2012 1820 1120 350 91 1040 21 

2013 2007 972 328 83 1057 79 

 

 

4.5 Barn og barnehabilitering (0 – 18 år) 

Hvordan arbeider barnefysioterapeuten? 

Ved sykdom eller skade gjør fysioterapeuten en grundig undersøkelse som gir en 

kartlegging av barnets ressurser, utviklingsnivå og interesser i samarbeid med foreldre 

og barnet selv. Fysioterapeuten legger til rette for behandling individuelt og i grupper. 

Alle har krav på en individuelt tilpasset behandlingsplan. 

 

Foreldrene har en sentral rolle i barnets helse og fysioterapeuten tilrettelegger derfor 

opp til trening i hjemmet. Det er foreldrenes og barnets eget behov som er styrende 

for hvordan treningen gjennomføres og fysioterapeuten veileder og følger opp 

regelmessig. Sammen med foreldre bestemmes hyppighet av treningen. I perioder kan 

barnet ha behov for intensiv trening, i andre perioder langt sjeldnere.  

 

Barnefysioterapeutene i kommunen bistår PPT, fagteamet, habiliteringssenteret, 

sykehuset/spesialisthelsetjenester og BUPA med utredninger, ved å gjennomføre 

motoriske tester, gi oppfølging, behandling og veiledning. Det er også et tett 

samarbeid med helsesøstrene og om utredninger og veiledning til foreldre.  

Ved siden av trening og oppfølging av barn som har spesielle behov og stort behov 

for regelmessig fysioterapi gjennom store deler av livet, jobber barnefysioterapeutene 

i stor grad forebyggende for alle barn og unge.  

Vi har månedlige grupper på helsestasjonen, informasjon motorikk til nybakte 

foreldre og vurdering av barn 4 mnd. Fysioterapeuten deltar på svangerskapskurs 

sammen med jordmor og helsesøster, 10 – 12 x i året.  

Det er et samarbeid med barnehagene om tiltak for økt aktivitet blant barn i 

barneskolealder, samt forberede for kroppsøvingsfaget på skolen. 

Vi har gjennomført tiltak i barne- og ungdomsskolen; skolesekk, gå til skolen, 

sittestilling, og andre temaer rundt tema kropp og helse. Deltar også på foreldremøter 

med lignende informasjon. I samarbeid med ungdomsskolen har fysioterapeutene 

oppfølging av elever som ikke deltar i kroppsøving på skolen. 

 

I Modum kommune har vi 2.1 årsverk kommunal barnefysioterapi. Det er ingen 

privatpraktiserende barnefysioterapeut med driftstilskudd i kommunen. 

 

 

4.6 Fysioterapi som gruppetilbud 

I Modum kommune har noen gruppetilbud ledet av fysioterapeuter. Disse varierer mht 

behov og prioritering.  

 

Kommunalt tilbud til barn og unge  

 Motoriske grupper i div. barnehager, og motoriske grupper på skoler. 
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 gruppe på helsestasjonen, informasjon motorikk til nybakte foreldre og 

vurdering av barn 4 mnd. 

 Svangerskapskurs 

 Grupper med diskusjon rundt tema kropp og helse skolen 

 Oppfølging av elever som ikke deltar i kroppsøving på skolen 

 Forebyggende grupper i samarbeid med barnehagene 

 Tiltak i regi av Frisklivssentralen; Aktiv Ung, Frisklivssresept Ung, Aktivitet 

for moroskyld 

 

Kommunalt tilbud til voksne 

 Grupper i regi av Frisklivssentralen (se punkt 4.8) 

 Gruppetilbud på Frydenberg 

 Oppfølging til innbyggere 75 år 

 

Privat tilbud:   

 Bassenggruppe Vikersund kurbad 

 MTT gruppe Vikersund kurbad 

 Pilatesgruppe v/ Sirpa Lilja 

 

Per i dag finnes det i kommunen ingen grupper innenfor hjerte rehabilitering, trening 

for hjemmeboende eldre, fysioterapi i barselgrupper etc. 

4.7 Fysioterapi til voksne og eldre (18 år +) 

Dette er en stor brukergruppe med alle mulige diagnoser inkludert gruppen psykisk 

utviklingshemmede. Denne gruppen blir fordelt mellom de private og kommunale 

fysioterapeutene. Den største delen av denne gruppen behandles hos de privat 

praktiserende, hvor akutte tilstander blir prioritert høyt. Dette gjelder for alle de som 

kan reise til et privat institutt og motta sin behandling der.  

 

En annen del av denne gruppen, spesielt de eldre, kan ha behov for å få fysioterapi i 

hjemmet. Noen har så store funksjonsnedsettelser at det ikke er hensiktsmessig å 

forlate hjemmet, eller at treningen gjøres best i de omgivelser brukeren skal kunne 

fungere i til daglig. De som trenger å få en slik behandling har i hovedsak blitt 

ivaretatt av en privat fysioterapeut. Denne fordelingen er ikke absolutt, men avhenger 

av den aktuelle problem stillingen. De private har begrenset mulighet til å følge opp 

med denne type behandling, selv om takstplakaten gir god mulighet for å drive 

hjemmebehandling. De privat praktiserende har lange ventelister og prioriterer i stor 

grad de sykemeldte. Dette fører til nedprioriteringer av enkelte grupper, og dette 

rammer spesielt de eldre og de med kroniske sykdommer.  

 

Det kommunale fysioterapitilbudet til eldre hjemmeboende har variert noe i forhold til 

ventetid og antall behandlinger per uke på grunn av lite ressurser ved fysioterapi 

avdelingen. I kommunen er det startet opp ”Hjemmerehabilitering og 

hverdagsmestring” etter modell utarbeidet i Sverige og Danmark. Målet er å bidra til 

bedre helse og aktiv alderdom. Det inkluderer en omlegging av hjemmetjenestene og 

en bevisstgjøring av et forebyggende og rehabiliterende tankesett. Det har gitt økte 

ressurser av ergoterapeut og fysioterapeut. 
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I Modum kommune det i alt 1.2 årsverk kommunal fysioterapeut som jobber med 

voksne og 10,6 driftsavtaler ulikt fordelt på 15 fysioterapeuter (se pkt 5.1 og 5.2). 

4.8 Rehabilitering for voksne og eldre 

Rehabilitering er en tidkrevende prosess hvor tverrfaglig samarbeid, individuelle 

planer og brukermedvirkning er sentrale begreper. Det er stor variasjon i 

funksjonsnivå og hvilken type rehabilitering den enkelte trenger. Noen sykdommer, 

spesielt hjerneslag, kan gi en varig funksjonsnedsettelse, mens andre sykdommer kan 

gi økende funksjonsnedsettelser gjennom livet. Dette vil som regel medføre et 

tilbakevendende eller langvarig behov for rehabilitering og behandling.  

 

I 1998 kom rehabiliteringsmeldingen, Stortingsmeld. nr. 21 (98-99): Habilitering og 

rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, 

hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats 

for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 

sosialt og i samfunnet. Definisjonen vektlegger at habilitering og rehabilitering er en 

prosess med brukeren/pasienten i sentrum. 

Modum kommune har med denne meldingen i bakgrunn, jobbet mot at alt samarbeid 

vi har med brukere skal bygge på moderne rehabiliteringstenkning. Kommunen har i 

en årrekke fokusert på rehabilitering, hvor rehabiliteringstanken er blitt forankret helt 

opp til politisk nivå. 

4.9 Brukere på sykehjem 

Brukere på sykehjemmet har kun tilbud fra kommunale fysioterapeuter. Selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeuter får ikke dekket behandling på sykehjem av HELFO. 

Fastlønnstilskuddet dekker heller ikke fysioterapeuter som kun jobber på institusjon.  

Fysioterapeut kommer 1 dag i uken til Modumheimen, for å gi veiledning og 

oppfølging til pasient og pleiepersonale. Det skal alltid foreligge et samarbeid med 

pleiepersonalet. Den enkeltes bruker behov blir evaluert og det blir utarbeidet en plan 

for handling og trening.  

4.10  Frisklivssentralen 

Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene 

områdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og omfatter også psykisk helse. Nøkkelen 

til alt frisklivsarbeid er kopling av ressurser og samhandling. Hvert år er over 1000 av 

Modums 13000 innbyggere i direkte kontakt med Frisklivssentralen. 

 flyktninger på introduksjonsprogram som deltar på ukentlig aktivitet 

 personer knyttet til psykiatrisk dagsenter Katfos som deltar på turaktiviteter. 

 de som blir inspirert av impulssiden i Bygdeposten, helsestoff for folk flest. 

 ansatte i bedrifter som er med på bedriftsimpuls 

 unge som trenger hjelp til å bli mer aktive, kan delta i aktiv UNG og Aktivitet 

for moro skyld. 

 de som trimmer med TV trimmen på TVModum hjemme i stua. 

 personer som trenger hjelp til å endre vaner som får frisklivsresept/ 

frisklivsresept UNG. 

 personer som ønsker å delta på Frisklivssentralens lavterskelaktiviteter. 
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4.11  Psykomotorisk fysioterapi 

 

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av 

spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. 

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med 

oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi 

smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske 

opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. 

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.  

Modum kommune har en fysioterapeut med denne videreutdannelsen.  

 

4.12  Fysioterapeut med spesialisering i manuell terapi 

Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for 

fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og 

forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter med slik 

tilleggsutdannelse kalles manuellterapeuter. I 2006 ble manuellterapeuter 

primærkontakter på lik linje med kiropraktor og lege. Det betyr at det ikke er 

nødvendig med henvisning fra lege for å få komme til manuellterapeut. Ved siden av 

å kunne henvise til spesialist, røntgen, MR og CT kan manuellterapeuten også 

sykmelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet i inntil 12 

uker. 

4.13 Fysioterapeut med spesialisering i onkologi og lymfologi 

Onkologisk fysioterapi innbefatter forebygging og behandling av forskjellige plager 

og tilstander i alle faser av kreftsykdommen. Dette krever kunnskap innen ulike 

områder av fysioterapifaget i tillegg til erfaring med kreftpasienter og kunnskap om 

kreft og kreftbehandling.  

 

 

Etter kreftbehandling hvor lymfeknuter og lymfeårer er fjernet eller skadet (for 

eksempel etter strålebehandling), kan noen utvikle plager med hevelse (lymfødem). 

Ved utvikling av lymfødem er det viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. 

Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av hudpleie, manuell lymfedrenasje,  

kompresjonsbehandling (bandasjering/ strømpetilpasning), samt øvelser.  

Manuell lymfedrenasje utføres av spesialutdannede fysioterapeuter og må ikke 

forveksles med for eksempel klassisk massasje. 

 

4.14 Fysioterapeuter med driftsavtaler 

Selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet (privatpraktiserende 

fysioterapeuter): 

15 privatpraktiserende fysioterapeuter i Modum kommune deler 10,6 driftstilskudd. 

Det er noen selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har spesialisert seg i et 

fagområde.  

 

Spesialiseringer 
Psykomotorisk fysioterapi 

Manuell terapi 
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Onkologi og lymfedrenering 

4.15 Plan for å få flere spesialiserte fysioterapeuter i Modum 
kommune  

Det er et mål at Modum kommune får flere fysioterapeuter med spesialistutdanning 

eller spesialkompetanse. En fysioterapeut med spesialistutdanning kan jobbe med 

generelle fysioterapioppgaver, men har ekstra kunnskap innen spesielle felt. Dette vil 

være verdifullt for alle fysioterapeuter i kommunen og kan øke samhandlingen 

mellom fysioterapeutene. Manuellterapeut og onkologi/lymfeødembehandling har 

vært ønsket på kortsiktig plan. Det er også ønske om mer kompetanse innen, 

nevrologisk behandling, hjerte og lungefysioterapi, barne- og ungdomsfysioterapi og 

ortopedisk behandling. 

 

Andre spesialiseringsområder innen fysioterapifaget. 

Norsk Fysioterapeut Forbunds spesialistordning har 13 ulike spesialistområder: 

 Allmenn fysioterapi 

 Barne- og ungdomsfysioterapi 

 Helse- og miljøarbeid 

 Idrettsfysioterapi 

 Manuellterapi 

 Onkologisk fysioterapi 

 Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 

 Geriatrisk fysioterapi 

 Hjerte- og lungefysioterapi 

 Nevrologisk fysioterapi 

 Ortopedisk fysioterapi 

 Obstetrisk og gynekologisk fysioterapi 

 Revmatologisk fysioterapi 

 

 

4.16 FYSIOTERAPEUTER I MODUM KOMMUNE pr 1.1.2014 
 

NAVN ARBEIDSSTED AVTALE % Andre opplysn. 

Kjell Martinsen 

Modum Fys. Inst. og Akupunktur 

senter 

Brogården, 3370 Vikersund 

Tlf. 32 78 76 04 

100 % Slutter pr april 2014 

Erik Skogheim 

Vikersund Fysikalske 

3370 Vikersund 

Tlf. 32 78 70 45 

100 %  

Paul Molenaar 
Møllerens Fysioterapi 

Rådyrveien 1, 3370 Vikersund 

Tlf. 901 71 678 

Tlf: 984 89 311 

Tlf: 900 56 949 

50 % Slutter pr april 2014 

Erik S. Molenaar 100 %  

Randi C. Johansen  Vikar 50 % Tiltrer i 50 %  
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Sirpa Lilja 

 

Sommerfryd 

Badeveien 1, 3370 Vikersund 

Tlf.  31 30 15 95 

 

100 % Psykomotorisk fysioterapeut 

Rune Larsen  
Vikersund Kurbad A/S 

3370 Vikersund 

Tlf. 32 78 15 00 

20 %  

Gunn Haug 20 %  

Georg Øksendal 20 %  

Vikersund Kurbad A/S 

(v/ Georg Øksendal 

og Birgitte ) 

Vikersund Kurbad A/S 

3370 Vikersund 

Tlf. 32 78 15 00 

50 %, (knyttet til 

kurbadet) 

Birgitte er vikar for Rune 

Larsen 

Jan A. Haug 

 

Badeveien 1, 3370 Vikersund. 

Tel. 32 78 86 92 

911 39 627 

20 %  

Ulf R. Johansen 
Geithus Fysikalske Institutt 

Internatveien 1, 3360 Geithus 

Tlf. 32 78 10 15 

 

100 % 
 

Per Einar Svensen 

 
100 % 

 

Arne Kristoffersen 

Åmot Fysikalske 

Stadionvn., 3340 Åmot 

Tlf. 32 78 42 40 

100 % 
 

 

Lisbeth Kalberg 

 
100 % 

Slutter pr juli 2014 

Tiril Vangen 80 % 
 

 

Jorunn Killingstad 

(avd. leder) 

Tone Rolland Enger 

Mari 

Frisklivssentralen, Modum kommune 

Tlf. 32 78 08 44 

957 71 520 

Fast ansatte 

Tone 70 % 

Jorunn 80 % 

(leder) 

Mari 100 % 

jorunn.killingstad@modum.k

ommune.no 

tone.enger@modum.kommu

ne.no 

gunhild.fretland@modum.ko

mmune.no 

 

Wencke Aase 

(avd.leder & fysio barn) 

Tine Flaglien 

(fysio barn) 

Lene P Thorsen 

 

Ergo-/fysioterapiavdelingen 

Modum kommune 

Furulund 17, 3340 Åmot 

Tlf. 32 77 89 34 / 974 29 954 (Wencke) 

 32 77 89 35 / 90 71 49 54 (Tine) 

32 77 89 36 (turnus) 

Fast ansatte 

Wencke 100 % 

(50 % leder) 

Tine 100 % 

Lene  60 %  

wencke.aase@modum.komm

une.no 

tine.flaglien@modum.komm

une.no 

fysio.turnus@modum.komm

une.no 

Kari Heitman-Hielle 

Jeanette Dahlen 

Frydenberg 

Tlf. 32 78 66 00 

Fast ansatte 

75 % 

45 % 

 

 

5 FYSIOTERAPI I LYS AV DEN NYE 
SAMHANDLINGSREFORMEN 

5.1 Fysioterapidekning 

I februar 2009 kom Helse og Omsorgsdepartementet ut med en rapport som 

dokumenterer en underdekning av det totale fysioterapitilbudet i kommunene. Denne 

rapporten er landsdekkende og utført av AGENDA Utredning og Utvikling AS, på 

oppdrag fra departementet. Rapporten dokumenterer at det er for få fysioterapeuter i 

forhold til det reelle fysioterapibehovet i kommunene. Dette rammer først og fremst 

kronikere og forebyggende arbeid. Kronikerne må finne seg i at de kommer langt ned 

på prioriteringslisten, hvor akutte lidelser og pasienter fra spesialisthelsetjenesten blir 

mailto:jorunn.killingstad@modum.kommune.no
mailto:jorunn.killingstad@modum.kommune.no
mailto:tone.enger@modum.kommune.no
mailto:tone.enger@modum.kommune.no
mailto:gunhild.fretland@modum.kommune.no
mailto:gunhild.fretland@modum.kommune.no
mailto:wencke.aase@modum.kommune.no
mailto:wencke.aase@modum.kommune.no
mailto:tine.flaglien@modum.kommune.no
mailto:tine.flaglien@modum.kommune.no
mailto:fysio.turnus@modum.kommune.no
mailto:fysio.turnus@modum.kommune.no
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prioritert. Rapporten viser også til manglende kapasitet til behandling generelt og et 

økende press fra spesialisthelsetjenesten om tjenester både i økt omfang og behovet 

for økt kompetanse. Rapporten dokumenterer også at flertallet av fysioterapeuter med 

driftsavtale med kommunene jobber langt utover hva kommunen faktisk betaler for. 

Rapporten kan leses i sin helhet som PDF fil. Det er laget et godt sammendrag på s.7-

11: 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20KTA/R6302%20HOD%20F

ysioterapeuter%20250209.pdf 

 

Anbefalinger og nytenkning  

Dette bør i samsvar med den nye samhandlingsreformen: ”Det må legges mer 

ressurser i forebygging og gjenopptrening, særlig i primærhelsetjenesten. Slik unngår 

man sykehusinnleggelser, og bidrar dessuten til at de som har vært innlagt, oppnår 

optimal funksjon igjen og unngår nye innleggelser” (Fysioterapeuten nr. 2, februar 

2009). 

 

En vesentlig faktor som også bør tas med i betraktning av denne anbefalingen er hvor 

billige fysioterapeutene er i drift for kommunen. Ved å få 178 080 (2013) kr fra staten 

per 100 % stilling fysioterapeut ansatt i kommunen utgjør dette en vesentlig lavere 

kostnad enn for andre stillinger innen helsevesenet. For et helt driftstilskudd betaler 

kommunen 377 040 (2013), som igjen koster mindre for kommunen enn det gjør å 

tilknytte seg en fast ansatt. Kommunen har riktig nok kun 20 % styringsrett over dette 

tilskuddet, og det lønner seg derfor å gi ut større tilskudd og ikke dele tilskuddene 

mellom mange som tidligere er gjort.    

 

5.2 Fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak 

Det er mye arbeid rundt helsefremmende og forebyggende tiltak i Modum kommune. 

Fysioterapeutene ved Ergo/fysioterapiavd i større grad mot dette feltet. Det pågår en 

dreining av oppgavefordeling hvor de selvstendig næringsdrivende i større grad gir 

tilbud til barn og unge som har langvarig oppfølgingsbehov, mens de fastlønte 

fysioterapeutene (Ergo/fysioavd) i større grad retter sitt arbeid mot helsefremmende 

og forebyggende arbeid. Det vil si- skolehelsetjenesten, helsestasjonsarbeid, 

barnehage og utvikling av tiltak og prosjekter i samarbeid med undervisnings og 

kulturetaten. Dette skjer fordi selvstendig næringsdrivende har takster som dekker for 

behandling, men ikke for å jobbe forebyggende i en klasse, en barnehagegruppe eller 

gi informasjon på et foreldremøte. 

5.3 Utvikling av tilbudet for barn og ungdom 

Ved å øke årsverkene på sikt i fysioterapitjenesten for barn, vil dette gi store fordeler. 

Fysioterapeuten vil kunne gå inn i en mer fast del av skolens innhold for kunne fange 

opp barn med motoriske vansker, veilede personalet i forhold til motorisk stimulering, 

samt informasjon med tanke på fysisk aktivitet på skolen. Her vil fysioterapeuten også 

kunne bistå skolene med å etablere aktivitetsmuligheter via grupper eller ulike 

aksjoner som for eksempel ”gå til skolen”.  

Fysioterapeuten må også inn på ungdomstrinnet i forhold til fysisk aktivitet. Det er 

stor etterspørsel fra Senter for sykelig overvekt om aktivitetsgrupper i kommunene, 

for å ivareta denne gruppen barn/ungdommer.  

Tjenesten vil kunne gi bedre organisert informasjon til foreldregrupper ved 

helsestasjonen med fokus på viktigheten at barn får bevege seg og hva som er naturlig 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20KTA/R6302%20HOD%20Fysioterapeuter%20250209.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20KTA/R6302%20HOD%20Fysioterapeuter%20250209.pdf
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i den motoriske utviklingen. Det vil også her være naturlig å kunne ta opp fysisk 

aktivitet etter fødsel med tanke på eventuelle bekkenplager eller inkontinensplager.  

 

5.4 Utvikling av det kommunale tilbudet for voksne 

Hverdagshabilitering, Frydenberg kafe, kurs fra lærings og mestringssenteret, 75-års 

samtaler. 

5.5 Økt samhandling mellom privat og kommunal sektor 

5.5.1 SU 

Modum kommune har opprettet et samarbeidsutvalg mellom kommunen og de 

privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen og det blir arrangert. Dette for å 

kunne samle tjenesten til en mer helhetlig tjeneste. Samarbeidsutvalget skal legge til 

rette for at driften av fysioterapitjenesten skjer på en hensiktsmessig måte, gjennom et 

tettere samarbeid mellom kommunens ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Det er per i dag lite klare samarbeidslinjer mellom private og kommunale 

fysioterapeuter og det er lite bevisst fordeling med tanke på pasientgrupper de 

respektive skal dekke. Samarbeidsorganet vil gi en pekepinn på hvordan samarbeidet 

kan bedres og komme med anbefalinger til tiltak og retningslinjer. Det vil uansett 

være flytende overganger og gjennom økt kunnskap om hverandres spesialfelt vil det 

bli lettere å bruke kompetanse innad i fysioterapihelsetjenesten slik at helsetjenesten 

blir best mulig.   

5.5.2 Informasjon 

Økt informasjon om de ulike delene av tjenesten viktig for et godt samarbeid i 

tjenesten totalt sett og for at innbyggeren i kommunen skal kunne finne informasjon 

om hva tjenesten kan tilby. Ved å legge ut mer informasjon på kommunens 

hjemmesider om tjenesten i sin helhet, vil man kunne øke fokus på spesialfelt innen 

kommunal og privat fysioterapi. Det er også laget en brosjyre som legen kan gi til 

pasientene sammen med henvisning til fysioterapi. Innbyggerne i Modum har med 

dette en svært god mulighet til å finne hvor de best kan få behandling for sine 

problemer. I tillegg til dette vil det gjøre det enklere for innbyggerne å orientere seg i 

kommunens reelle helsetilbud. Den private praksisen vil gjennom dette også bli mer 

synlig som en del av det kommunale helsetilbudet. 
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6 Mål og tiltak - fysioterapi i privat praksis 

6.1 Mål 

Kort sikt: 

1. Bedret samarbeid med kommunen og hverandre 

2. Samarbeid med andre deler av helsevesenet og kommunen (hjemmetjenesten, 

Frydenberg, Frisklivssentralen, sykehus og spesialisthelsetjenesten samt skoler 

og barnehager,) 

3. Godt og tett samarbeid med legene 

4. Utskiftning av fysioterapeuter (avgang og tilsetting) skal skje uten problemer 

og konflikter 

5. Universal utforming ved alle institutter 

 

Lang sikt:  

1. Privatpraktiserende fysioterapeuter har et godt samarbeid med hverandre og 

med kommunen 

2. Modum kommune har fysioterapeuter med forskjellige spesialiseringer og 

kompetanseområder 

3. Alle fysioterapeuter holder seg faglig oppdatert 

4. Beholde fysioterapiressursene vi har i kommunen 

5. Redusere venteliste hos de private 

6. Alle institutter har lokaler som opprettholder mulighet for taushetsplikt 

 

6.2 Tiltak for å nå målene: 

Kortsiktige mål: 

1. Holde regelmessige møter for alle fysioterapeuter. Invitere til diskusjon. Sende 

ut nyhetsbrev. Årlig samtale med hver enkelt fysio og kommunen (etter mal 

”medarbeidersamtale”) eller årlig revidering av kontrakt 

2. Be om og forvente samarbeid med andre instanser. Behandlende fysioterapeut 

tar kontakt med andre deler andre deler av helsevesenet og kommunen når 

flere jobber med en pasient. Ta kontakt med skoler/barnehager ved behov. 

Delta på samarbeidsmøter. 

3. Flere fellesmøter med legene og oppfordre til å sende epikrise etter endt 

behandling. Økt individuell kontakt med legene. 

4. Forberede avgang og ansettelse. God kommunikasjon. Be om deltagelse fra 

kommunens jurist 

5. Ta opp temaet på fellesmøter. Kreve universell utforming ved nyopprettelse av 

driftstilskudd 

 

Langsiktige mål: 

1. Regelmessige møter for alle fysioterapeuter, mulighet til diskusjon og 

samarbeid. Oppfordre til samarbeid. 

2. Ved utskiftninger av fysioterapeuter blir det ansatt nye med nødvendig 

kompetanse og spesialisering 

3. Kommunen kan kreve at fysioterapeutene oppdaterer seg faglig minst en gang 

i året 
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4. Ledende fysioterapeut jobber for å beholde alle ressursene i kommunen. Alle 

sender inn årsrapporter for å gi innsikt over arbeidsmengden og bruken av 

ressursene. 

5. Igangsette tiltak direkte rettet mot å redusere ventelister hos de private. 

Diskutere måter for dette i SU og samarbeidsmøter 

6. Ta opp temaet på fellesmøter. Oppfordre alle institutter til å bytte ut gardiner 

med lettvegger mellom båsene 

7 UTFORDRINGER 
1. Få alle fysioterapeuter til å møte på felles møter, og delta i diskusjon 

2. Få alle fysioterapeuter til å levere inn årsrapport 

3. Få alle fysioterapeuter til å se nytten av samarbeid, både med hverandre, 

legene og kommunen 

4. Avgang og ansettelse – holde prosessene ryddig, effektive og rettferdig 

5. Beholde fysioterapiressursene kommunen har pr i dag. Det er sjanser for at 

kommunen tenker på å kjøpe opp og dra inn driftstilskudd for å spare penger. 

6. Sette av tid til medarbeidersamtaler; kommuneadministrasjon og private 

fysioterapeuter. 

7. Øke fokus på forebyggende tiltak.  

8. Legge ut informasjon om tjenesten både den private og kommunal del, på 

kommunens hjemmesider.  

9. Alle private fysioterapeuter/institutter skal samarbeide om å lage 

prioriteringsnøkler. Dette for å få bedre oversikt over hvilke pasienter som 

får/ikke får tilbud, og som grunnlag for samarbeid/styring av tilbud. 

10. Starte prosessen for utarbeidelse av prosjekter med tanke på å videre utvikle 

gruppe tilbudene.  

 

Ellers: 

 Jobbe strategisk mot at de driftsavtaler som kommunen har tilsvarer det 

faktiske praksisomfanget.  

 Se på mulighetene til å bruke midler som er satt av til fastlegene i 

samhandlingsreformen til manuellterapeuter. 

 Øke samarbeidet mellom kommunale barnefysioterapeuter og andre instanser 

som jobber rundt barn. 

 Øke tverrfaglige samarbeidet med hjemmesykepleien gjennom prosjekter i 

forhold til hverdagsrehabilitering 

 Tilby nye trenings grupper for innbyggerne. 

 Innføre en vurderingsgaranti for behandling på de private instituttene.  

 Økt kompetanse og effektiv utnyttelse av tjenestene.  

 Fortsette å jobbe mot økt samarbeid med andre faggrupper. 

 Vurdering av gjennomført prosjekt arbeid. 

 Tilrettelegge for nye prosjekter.  

 Full dekning av kommunens behov for fysioterapi tjenester dersom 

kommunens rammer og prioriteringer tillater dette.  

 Tilpasse størrelsen på driftsavtalene etter kommunens faktiske behov for 

fysioterapitjenester.  

 Ny gjennomgang av fysioterapiplan og utarbeide en plan for neste 4 års 

periode. 
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8 REFERANSER 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, FOR-2012-06-20-651 og 

Folketrygdloven §§ 5-8. 

Samhandlingsreformen; St. meld. nr. 47 (2008-2009) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

ASA 4313 er en rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om 

drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den 

kommunale helsetjenesten jf. helse- og omsorgstjenesteloven 

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 

Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) 

 

 


