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Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester
Det vises til høringsnotat av 04.04.2017. KS er positiv til at det foreslås funksjons- og kvalitetskrav på
området. KS ga innspill i forkant av forskriftsarbeidet hvor vi la vekt på at en forskrift bør regulere
kvaliteten i fysioterapitjenesten på et overordnet nivå. KS pekte på følgende:
«Det er behov for en nærmere presisering av innholdet i fysioterapitjenesten som skal utøves av
fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Det er særlig behov for å klargjøre grensen mot
alternativ behandling og helsestudiovirksomhet.»
I tillegg pekte KS på at en forskrift bør gi kommunen mulighet til å pålegge fysioterapeutene å avgi
nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål for å ivareta kommunenes ansvar for en forsvarlig
tjeneste. Disse punktene er ivaretatt slik vi leser forslag til forskriften.
KS har ytterligere merknader til forskriften, delvis av oppklarende art, og av presiserende art. Vi vil påpeke
behovet for en presisering under omtalen av selskapsavtalen på side 11 i høringsnotatet, hvor det står at
det er selskapet som tildeler hjemler ved ledigstillelse. Dette er ikke tilfelle.

Forskriften
KS har følgende merknader til forskriften:
§6 Kommunens ansvar for å tilrettelegge for samarbeid.
Det er naturlig at det påhviler både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten å samarbeide.
Forslaget støttes.
§ 9Tjenestens innhold
KS forutsetter at paragrafens definisjon av behandlingsformer innebærer at det kun er behandlingsformer
som utløser takst som benyttes.
KS stiller spørsmål ved hva det innebærer at fysioterapeuten skal vurdere behov for hjelpemidler vil
dette innebære godtgjøring, og i så fall, hvem skal betale?
§14 Prioritering
KS er positiv til at bestemmelsen fastslår at det skal tas hensyn til kommunale prioriteringer.
§16 Krav til rapportering.
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KS forutsetter at dette vil bli regulert blant annet i forskrift om nytt kommunalt pasient og brukerregister
(KPR)
§17 Hjemmebesøk og ambulante tilbud
I merknadene til § 17 synes departementet å ha feiltolket ASA 4313 pkt. 4 hvor det står «Dersom
pasienten av helsemessige årsaker ikke kan møte fram ved fysioterapeutens praksissted, skal behandling
tilbys i pasientens hjem, barnehage, skole eller andre lokaler.» Dette er ikke knyttet direkte opp mot at
kommunen kan stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot
kommunens udekkede behov, jf. ASA 4313 pkt. 4 tredje avsnitt. Sett § 17 i sammenheng med
departementets merknader på s. 16 ber KS om en klargjøring av hva som her menes.
KS har for øvrig ingen merknader.
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