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Vedr. høring - forslag til endringer i folketrygdloven mv. - etablering av en ordning for refusjon
av pasientersutgiftertil helsehjelp(ikke-sykehusbehandling)
i andre EØS-land
Norsk Manueliterapeutforening, NMF, viser til høringsbrev av 16. juni 2008.
Innledning
NMF ble etablert i mars 2006 og organiserer flertallet av landets manueliterapeuter. Manuellterapeuter
kan, ifølge en reform vedtatt av Stortinget høsten 2005, behandle pasienter uten henvisning fra lege,
henvise til spesialist, radiologiske undersøkelserog fysioterapi, samt sykmelde.'
Sammendrag
• NMF ber om at departementet bruker definisjonen av'manuellterapeut' som
fremkommer av Ot. prp. 28 (2005-2006)og forskriftene.
•

Vi anmoder ellers om at departementet i alt regelverk og ved all utadrettet informasjon
innarbeiderdet forhold at manueliterapeuterhar generelladgangtil å henvisetil
relevant legespesialistjspesialisthelsetjeneste.

NMFs kommentarer til notatet:

Ad punkt 4 Oversiktover gjeldendenorskrett - offentligfinansiertehelsetjenesterog stønadtil
helsetjenesterfra folketrygden
4.4.2.5 Vilkår om at tjenesteyterenmå ha autorisasjon mv.

I andre avsnitt skriver departementet:
Dessutener det i enkelte tilfeller andre krav til tjenesteytere. For eksempelstilles det krav om
godkjenning som manuellterapeut og krav til tilleggsutdanning i psykomotoriskfysioterapi, for å
utløse takster for henholdsvismanuell terapi og psykomotorisk behandling.
Det kreves ikke "godkjenning" som manueliterapeut for å kreve takst for manueliterapi, derimot kreves
det tilleggsutdanning i manueliterapi (se fysioterapiforskriftens pkt 1.b, referert nedenfor).
•

NMF ber om at departementetbruker"tilleggsutdanning
i manueliterapi
" for å beskrive
forutsetning for å utløse takst i manuellterapi.

1Jf. vedtak i Stortinget i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. 28 (2005-2006)
Norsk Manueliterapeutforening. Postadresse: Boks 797, 8510 Narvik. Organisasjonsnummer: 989 617 540
Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org

4.4.2.5 Fotnote 19

Påside 19 defineres' manuellterapeut'slik:
Med 'manuellterapeut' menesfysioterapeut som har godkjent tilleggsutdanning i manuell terapi i
henhold til en bransjeintern godkjenningsordningfor videreutdanning i
manuellterapi/psykomotorisk fysioterapi som administreres av Norsk Fysioterapeutforbund.
Departementetsdefinisjoner ikkei overensstemmelse
med definisjonenav'manuellterapeut' i Ot. prp.
28 (2005-2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av
behandling hos kiropraktor og manueliterapeut) som ligger til grunn for pasientrettighetsreformen av
1.1.2006. Dennedefinisjoner ogsåinntatt i fysioterapiforskriftens § 1:
Med manuellterapeutmenesfysioterapeutsom
1.

a)

har beståtteksameni kliniskmasterstudiumi manuellterapifor fysioterapeuterved
norskuniversiteteller tilsvarendeutdanningeller

b)

har godkjenningfor brukav takstA8 Manuellterapii denneforskriftenog har bestått
eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi
tilsvarende norsk masterutdanning, og i tillegg

2.

har gjennomgått opplæring i trygdefaglige emner mv. Departementet fastsetter nærmere
kravtil innholdi og omfangav opplæringen.

Som det fremgår av forskriften ovenfor, er godkjenning for bruk av takst A8 ikke tilstrekkelig for å fylle
kravenetil å være ' manuellterapeut'i lovensforstand. I tilleggtil å være godkjentfor bruk av A8-takst
kreves det som det fremgår av forskriften videreutdanning i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser
radiologi tilsvarende norsk masterutdanning, samt opplæring i trygdefaglige emner.
•

Forå forebyggeuklarheteri dennesammenhengber vi om at departementeti det
videre arbeidet anvender den definisjon av'manuellterapeut' som fremkommer av Ot.
prp. 28 (2005-2006)og forskriftene.

.4.2.7 Vilkår om henvisning
I annet avsnittheter det at:
Henvisningfra allmennlege er som hovedregel et vilkår for at legespesialistskal
kunne kreve tilleggstakster for konsultasjon hos spesialist. l forskrift 27. juni 2007
nr. 897 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelseog behandling hos lege,
er kravet til henvisning knyttet til bruk av de enkelte takstene. Kiropraktor og
manuellterapeut kan også henvise til relevant legespesialistmed samme virkning.
Det fremgår i tredje avsnitt at det er et vilkår for stønad for undersøkelserog behandling ved private
røntgeninstitutter at det foreligger rekvisisjonfra lege, tannlege , kiropraktoreller
manuellterapeut. I sjette avsnitt fremgår det at for stønad til fysioterapi er det et vilkår at medlemmet er
henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.
Det visestil kommentarenunder4.4.2.5 vedr. definisjonav'manuellterapeut'. Forat manuellterapeuten
kal kunnehenvisetil legespesialist
, radiologieller fysioterapeutmå manuellterapeutenoppfyllede
ravene som nevnt i forskriften. Takst A8-kompetanseer ikke tilstrekkelig for å kunne henvise til de
evnte instansene.

Ad pkt 6. Virkeområdetfor refusjonsordningen
som skalinnføres- avgrensning
6.2 Skillet mellom sykehusbehandlingog ikke-sykehusbehandling
Til departementets spørsmålom høringsinstansenes
synpå hvordan man på en hensiktsmessig
måte kan
avgrense refusjonsordningenmot det som i denne sammenhengen kan ansees som sykehusbehandling.
NMF er enig i at det er behov for på generelt grunnlag
, å etablere klare kategorier av helsehjelp som kan
refunderesnår de er mottatt i andre EØS-land
. Dette gjør det enklereå skillemellomhelsehjelpsom
pasientenhar kravpå refusjonfor, og helsehjelpsom pasientenselvmå dekke.
Ifølgenotatet vil det sannsynligvis
ikke på forhåndvære muligå definereeksakthvasomskalansessom
henholdsvis
sykehusbehandling
og ikke-sykehusbehandling
. Pasientersom reisertil utlandetfor å få
utført behandling som ligger i grenselandet, vil måtte bære en økonomisk risiko knyttet til at
behandlingeni etterkant kan bli vurderttil å væresykehusbehandling
og derforfalle utenfor
refusjonsordningen
. Det visesi denneforbindelsetil departementetsegendrøftingav spørsmåletunder
pkt.9.3 der det heter
... Ordningen med å oppsøkebehandling i utlandet for så å søke refusjon i ettertid kan innebære
et usikkerhetsmomentidet pasienten ikke alltid vil kunne vurdere om vilkårene for refusjon er
oppfylt og hvilke beløp som blir refundert.
Departementetfinner allikevelikkegrunntil å foreslåbindendeforhåndstilsagn
om refusjon.
Sett på bakgrunn av de mulige økonomiske konsekvensene for pasientene og betydningen dette vil
kunneha for valgfrihetenav tjenester, menerNMF at myndighetenemå informerekonkretom hvilke
typer behandlinger som refunderes, og i tvilstilfeller må det være mulig å få et bindende forhåndstilsagn
fra myndighetenevedrørenderefusjon.

Ad pkt 7. Vilkår for refusjon

7.2 Vilkår knyttet til art og omfang av helsehjelpensamt kravet til henvisning
Fraside48, fjerde avsnittsiteresfølgende:
Spesialisthelsetjenestepå det offentliges bekostning i Norge krever som
hovedregel henvisningfra allmennlege (eller legespesialist).Dette gjelder både
behandling på sykehus,ved poliklinikk og hos avtalespesialist.Formålet med
henvisningskraveter at pasientenførst skal være vurdert av behandler i
primærhelsetjenesten,som forutsettes å vurdere hvorvidt behandlingsbehovetkon
ivaretas på primærnivå (lavest effektive omsorgsnivå).Henvisningskravetskal slik
også bidra til at etterspørselenetter spesialisthelsetjenester,og dermed behovet for
utdanning av spesialister,avgrensestil tjenester som forutsetter kvalifikasjoner på
spesialistnivå.
NMF minnerom at ogsåmanuellterapeuterog kiropraktorer har henvisningsrett til
spesialisthelsetjenesten
og viser til Ot. prp. 28 (2005-2006)der dette fremgår. Manuellterapeuters
henvisningsadgang til spesialisthelsetjenesten
/ legespesialist regulereskonkret i takstsystemene med
merknader i hhv. forskrift til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
(normaltariffen ) og forskrift om godtgjørelse av utgifter
til legehjelp som utføres poliklinisk vedstatlige
helseinstitusjoner
(poliklinikkforskriften). Dette betyr at manuellterapeuterogsåhenvisertil behandling

på sykehus, poliklinikk og avtalespesialist. Merk at det her dreier seg om 'manuellterapeut' i reformens
forstand. Manuellterapeuterhar altsåen generelladgangtil å henvisetil relevant
legespesialist/spesialisthelsetjeneste.
Vi visertil ovenståendeog anmoderom at departementeti alt regelverkog ved all utadrettet
informasjoninnarbeiderdet forhold at manuellterapeuterhar generelladgang til å henvisetil
relevant legespesialist
/ spesialisthelsetjeneste.
NMFer for øvrig enig i at henvisningskravene som gjelder i Norge som hovedregel skal gjelde også når
behandling er mottatt i andre EØS-land. Krav om henvisning vil gjøre det enklere for den instans som skal
behandle refusjonskravene å vurdere om behandlingsutgiftene er nødvendige og om behandlingen er av
vesentlig betydning for pasientenssykdom og funksjonsevne.
7.3.2. Vilkår knyttet til tjenesteyteren - spesialistkompetanse
Departementetviser til at vissehelsetjenester
, behandlingsformer
ogtaksterforutsetter at
tjenesteyteren i tilleggtil autorisasjoneller lisens
, inneharen form for'spesialistkompetanse'.
Blant
annet vises det til at det fins
enkelte særskilte kompetansekravfor bruk av vissetakster, for eksempelgodkjent
videreutdanning i manuellterapi.
Departementet foreslår på side 50, andre og fjerde avsnitt, at:
krav om spesialistgodkjenningopprettholdes der tilsvarende spesialitet finnes i behandlingslandet.
Det er riktig at det stilles særskilt kompetansekravfor å kunne heve takstene for manuellterapi (takst A8
mv). Vi gjør imidlertid oppmerksom på at disse kompetansekraveneverken gir en forbundsintern eller en
offentlig spesialistkompetanseog at de heller ikke alene kvalifiserer til å være manuellterapeut i henhold
til forskrift.
Manuellterapi er heller ikke en spesialisthelsetjenestesom det kreves henvisningtil. Manuellterapeuter er
primærkontakter. Stortinget har vedtatt at det ikke er nødvendig med hensvisningtil manuellterapi, men
at manuellterapeuter kan selv henvisetil spesialist.
Ad punkt 8.2 Maksimaltrefusjonsbeløp
NMFstøtter departementets inndeling i to tilnærmingsmåter for refusjonsbehandling, modell a og b, og
den skisserteanvendelsenav dissemodellene. Herunderstøtter vi at det benyttesmodell b i kommuneog spesialisthelsetjenesten.
Ad punkt 10.4 Alternative modellerfor finansieringog 10.5 Oppsummering
I oppsummeringen ber departementet om høringsinstansenessyn på de ulike modellene.

NMF har erfaring for at det tar tid og krever omfattende informasjon for å endre pasientstrømmen i
helsevesenet. Pasientene ønsker behandling i nærheten av hjemstedet og er tilbakeholdne med å velge
behandling i utlandet. Vi tror ikke dekning av relativt lave utgifter til pasientbehandling vil gi endringer av
betydningi pasientstrømmen
. Hvisfinansieringskostnadene
samlespå ett sted (folketrygden)vil det
være enklestå innhenteerfaringsdataover brukenav ordningen, og man kan rasktvurdereom
finansieringsmodellen er hensiktsmessig . En finansiering som innebærer at staten dekker utgiftene vil
dessutenvære enklestog dermedbilligstå administrere. Det er derfor NMFssynat modell2 bør velges.

Ad punkt 13 Merknader til de enkelte bestemmelseri lovforslaget
NMF støtter departementets forslag om å forankre refusjonsordningen i folketrygdlovens kapittel 5.
(13.1). I tråd med vårt syn om at finansieringsmodell 2 bør velges,faller merknadene under 13.2, 13.3 og
13.4 bort.

Ad punkt 14 Lovforslag
NMF støtter romertall I i lovforslaget, romertall II til IV faller bort ved valg av modell 2.

Vennlig hilsen
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