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Hå kommune har følgende uttale til høringen:
Kommunene har allerede i dag et ansvar for å sikre kvalitet i tilbud som ytes av private
tjenesteytere på kommunens vegne. Krav til funksjon og kvalitet til avtalefysioterapeutene
etter denne forskriften
 stiller krav til at kommunen følger opp kravene som stilles til fysioterapeutene.
 tydeliggjør kommunens muligheter til å videreutvikle og styre kommunale
fysioterapitjenesten.
 kan medføre økte administrasjonskostnader til planlegging, samarbeidsmøter og
oppfølging for den enkelte kommune.
 gir ingen nye plikter til kommunen, men presiserer eksisterende ansvar for tjenestens
omfang og innhold.
 kan fungere som et verktøy som effektiviserer kommunens lovpålagte kontroll og
styring av tjenesten. En tydeligere styring vil i neste omgang kunne sørge for en
 bedre prioritering av pasientarbeid, og mulighet for en mer effektiv bruk av de
kommunale ressursene.
 forventes ikke vil føre til en økning i antall avtalehjemler
Det vil ikke bli store forandringer for vår del. I Hå kommune har vi årlige møter med
avtalefysioterapeutene. Det vi ikke ser i denne forskriften er spesifiserte virkemiddel for
kommunen ved manglende oppfølging av tiltak.
For fysioterapeuten kan enkelte bestemmelser føre til økt administrativ tidsbruk, noe som
igjen kan føre til redusert takstrefusjon.
 Blant bestemmelsene som trekkes frem av fysioterapeutenes organisasjoner er
kravet om å tilby ambulant behandling. Dette er imidlertid et krav som allerede i
dag
er nedfelt i Rammeavtalen, og av den grunn ikke en ny plikt for fysioterapeuten.
Omfanget av ambulant virksomhet vil avhenge av hvilke avtaler som gjøres i den
enkelte kommune og pasientenes behov. Effekten på fysioterapeutens inntjening
som
følge av bestemmelsen vil derfor variere.
 Presiseringer av dokumentasjonsplikt og plikt til å skrive epikrise adresserer
kjente
sviktområder i dagens fysioterapitjenester. Dersom kravene fører til økt
administrativ
tidsbruk vil dette primært være en konsekvens av en tydeliggjøring av allerede
eksisterende plikter.
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