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Høring – Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og
forslag om forskrift om direkte oppgjør m.m.
Norsk Manuellterapeutforening viser til forslagene i høringsnotatet.
For manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler endrer forslagene
lite i forhold til dagens situasjon. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter
med kommunal driftsavtale § 13, som trådte i kraft 1.1.2018, pålegger allerede terapeuter
med driftsavtale plikt til å ha direkte oppgjør med Helfo.
Norsk Manuellterapeutforening støtter arbeidet med å digitalisere og effektivisere arbeidet
med å yte refusjoner til pasienter for nødvendige helsetjenester. Vi vil likevel kommentere
følgende:
1. Retten til refusjon tilhører i utgangspunktet pasienten. Ved at retten til refusjon knyttes til
en bestemt gruppe behandlere, snevres denne pasientrettigheten inn. Pasientene kan ikke
velge blant alle offentlige autoriserte behandlere, men må velge blant behandlere som har
driftsavtale og direkte-avtale med Helfo for å få refusjonsrettigheter. Hvorvidt pasienter som
får behandling av tjenesteytere i EU/EØS-land mister retten til trygderefusjon, synes uklart.
NMF savner en vurdering av dette i høringsnotatet.
2. Når det gjelder trygdeadministrasjon hos terapeuter med kommunale driftsavtaler, krever
dette blant annet investeringer i kostbart IKT-utstyr på klinikkene. En forutsetning for vår
støtte til digitalisering er at myndighetene må kompensere klinikkenes merutgifter til dette. I
avsnitt 7.1 opplyses det at kostnaden ved oppkobling til Norsk Helsenett er i underkant av
16 000 kroner, at den årlige medlemsavgiften er på knapt 18 000 kroner, og at årlige utgifter
til linje/samband er 1 000-1 500 kroner. Det fremkommer ikke at klinikkene også må
oppgradere sine elektroniske pasientjournalprogrammer (EPJer), slik at de blir i stand til å
kommunisere over linje med Helfo. Dette påfører klinikkene betydelige merkostnader som
ikke er omtalt i saken. Disse kostnadene er heller ikke kompensert fullt ut for
manuellterapeuters vedkommende.
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