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Høringssvar:
Endring i bestemmelsene om fornyelse av rekvisisjoner om dekning av
utgifter til ortopediske hjelpemidler
Norske Fysioterapeutforbund, NFF, takker for at forbundet far uttale seg om rapporten. Vi
mener vi er en viktig gruppe i denne sammenhengen.
Mange pasienter med kroniske sykdommer er avhengige av ortopediske hjelpemidler for å
kunne fungere i hverdagen. Ortopediske hjelpemidler som skinner, korsetter og ortoser kan gi
den nødvendige støtten som er avgjørende for å kunne mestre enkle oppgaver som forflytning,
hygiene, matlaging og sosial omgang. I noen tilfeller kan slike hjelpemidler også gjøre det
mulig for den det gjelder å delta i arbeidsliv og sport/idrett.
Fremgangsmåten i dag er at leger med spesialutdanning innen revmatologi, ortopedi og
fysikalsk medisin kan bestille en del ortopediske hjelpemidler med mulighet for økonomisk
dekning fra Rikstrygdeverket. I praksis vet man at det ofte er fysioterapeuter ved ulike
klinikker og sykehusavdelinger som først ser brukerens behov, for deretter å koble inn lege
med rekvireringsmulighet.
Fysioterapeuter er i dag helsevesenets fremste spesialister på funksjon og en avgjørende
brikke i rehabiliterings- og behandlingsarbeidet med brukere som har behov for ortopediske
hjelpemidler. Det er derfor Norske Fysioterapeutforbunds oppfatning at fysioterapeuter i
større grad bør kunne avlaste legene i arbeidet med rekvirering av ortopediske hjelpemidler.
NFF ønsker å ytre følgende i forhold til nevnte skriv:
Primært: At fysioterapeuter kan rekvirere ortopediske hjelpemidler til brukere etter
samme regler som leger med spesialutdanning innen ortopedi, revmatologi og
fysikalsk medisin. Ev. kan rekvirerings rettigheten legges opp mot NFFs spesialsiter i
rehabilitering med fordypning innen revmatologi eller ortopedi.
Sekundært: At fysioterapeuter kan ha forlenget fullmakt gitt av lege med
rekvirentkompetanse, som skissert for allmennleger i skriv 200400240.
NFF tror at å utvide åpningen for at fysioterapeuter skal kunne rekvirere eller fornye fullmakt
ikke vil forringe kvaliteten i tilbudet men snarere styrke det. Som nevnt i skrivet er det i dag
mangel på leger med rekvirentkompetanse, noe som øker ventetid og vanskeliggjør

www .fysio.no

situasjonen for brukerne. Ved å la fysioterapeuter rekvirere tror vi at denne ventetiden vil
kunne reduseres betraktelig.
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