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Høringsnotat- forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester
FFO viser til overnevnte høringsnotat, og vi med dette gi noen merknader til det foreliggende forslaget.
Innledning
FFO er positive til forslaget om å utarbeide en forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester. Vi syntes generelt at det er gode fornuftige krav som foreslås. Vi mener det er
nødvendig å forskriftsfeste de kommunale fysioterapitjenesten selv om rammeavtalen allerede regulerer
en rekke forhold knyttet til avtalefysioterapeuters virksomhet. Vi mener at forslagene til funksjons- og
kvalitetskrav vil bidra til mer tilgjengelige tjenester av god kvalitet.
Formål å virkeområde
FFO er enig med departementet at det er behov for å presisere de generelle bestemmelsene for
kommunale fysioterapitjenester utover rammeavtalen, og mener at en forskrift må omfatte både
kommunalt ansatte fysioterapeuter og avtalefysioteraputer.
Informasjon og samarbeid
I høringsnotatet understrekes det at kommunene må informere og involvere fysioterapeutene om forhold
som kan påvirke deres praksis. Kommunene må også ha gode rutiner for samarbeid mellom ulike
tjenestetilbud både de kommunale og de som tilhører spesialisthelsetjenesten. FFO er enig at det
forskriftsfestes at det er kommunenes ansvar for å tilrettelegge for et godt samarbeid.
Kvalitet i kommunale fysioterapitjenester
Departementet mener kompetansehevende tiltak i form av etter- og videreutdanning av
avtalefysioteraputer er et viktig virkemiddel for å sikre kvaliteten og pasientsikkerheten i tjenestetilbudet.
Det foreslås å forskriftsfeste kommunens plikter på dette området. FFO er enig i en slik vurdering.
Tjenester som er virkningsfulle
Det legges til grunn at fysioterapeuten skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner slik det også går
fram av helsepersonelloven. Dette innebærer at fysioterapeuten har et selvstendig ansvarlig for å ha
nødvendig faglig kunnskap til å ivareta pasienten. Departementet foreslår å presisere at fysioterapeuten
holder seg faglig oppdatert, herunder holder seg orientert om nasjonale anbefalinger.
FFO mener at det er fornuftig å presisere dette i en forskrift. Når det gjelder vurdering av om tjenester er
virkningsfulle må dette først og fremst vurderes individuelt av fysioterapeutene.
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FFO ser det som avgjørende og selvsagt at tjenestene er regulert slik at de oppfyller krav til kvalitet og
funksjonskrav. Tjenestene må være virkningsfulle, sikre og trygge. Dette er så sentralt, at vi mener det er
riktig at det presiseres gjennom forskriften.
Forløp
Fysioterapitjenestene må være en viktig del av forløpstenkningen. For de pasienter som har
fysioterapitjenester er det viktig at også fysioterapeuttilbudet ses i større helhet, der tverrfaglig
samarbeid inngår. Her inngår også ansvar for å informere om individuell plan og koordinator. FFO mener
det er altfor mange brudd i forløpene, slik at pasientene ikke får et sammenhengende tilbud, men må
vente på ledig kapasitet. Vi mener dette bl.a. skyldes for svak samhandling mellom aktørene. Dette kan
føre til mindre optimalt utkomme av behandlingen. FFO mener det er stor gevinst i å unngå brudd i
pasientforløpene, fordi det betyr bedre effekt og mindre plager for pasienten. Det å presisere at
fysioterapeuten er en viktig del av pasientforløpet vil bidra til færre brudd i forløpene.
Henvisning og individuell plan
Samordning mellom fysioterapeut og den øvrige helse- og omsorgstjenesten er viktig. Det er nødvendig at
de vet om hverandres vurderinger og tiltak. Dette er viktig for den helhetlige behandlingen av pasientene.
Det er fastlegen som har det overordnede koordineringsansvar for sine pasienter og trenger oppdatert
informasjon fra blant andre fysioterapeuten. FFO støtter derfor forslaget om å forskriftsfeste at
fysioterapeuten har plikt til å utarbeide epikrise.
Brukerinvolvering
Departementet foreslår at brukerinvolvering blir nærmere presisert i forskriften. FFO er fornøyd med at
dette tydeliggjøres og forsterker kravet om at pasientenes ønsker og behov skal ivaretas i
tjenesteutøvelsen. Dette vil da være i samsvar med målsettingen om å skape pasients helsetjeneste. Vi
mener i tillegg at en involvering av brukerne vi gi bedre tjenester i form av at den tilpasses den enkeltes
behov og ønsker.
Prioritering
FFO mener det er nødvendig at riktig prioritering knyttet til alvorlighetsgrad og hastegrad skal omfatte
kommunale fysioterapitjenester. Vi mener det er viktig at fysioterapeutene prioriterer de pasientene som
har størst behov. Slik FFO oppfatter det har avtalefysioterapeutene kunnet prioritere uavhengig av
definerte prioriteringskriterier. FFO er derfor fornøyd med at departementet fastslår at fysioterapeutene
skal prioritere på selvstendig grunnlag, og foreslår at det skal presiseres at kommunale og nasjonale
prioriteringer skal tas hensyn til ved prioritering.
FFO vil understreke enighet til at prioriteringskriteriene alvorlighet og hastegrad skal tillegges stor vekt
ved prioriteringer. Vi må imidlertid påpeke at også fysioterapibehandling som hindrer forverring av
alvorlig og kronisk sykdom også må tillegges betydelig vekt.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Lilly Ann Elvestad
Generalsekretær
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