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Sammendrag 

n Spørsmål: Har avtalefysioterapeuters praksis endret seg slik den kommer til uttrykk 
gjennom endringer i takstbeløp og takstfrekvens? 

n  Design: Longitudinell studie.
n  Metode: Deskriptiv statistikk for takstbeløp i perioden 1984-2008 og takstfrekvens 

i perioden 1998-2008.   
n  Materiale: Data for befolkningsstørrelse, prisstigning og avtalefysioterapeuter fra 

statistisk sentralbyrå, takstbeløp fra Lovdata.no og takstfrekvens innhentet av riks-
trygdeverket for et representativt utvalg avtalefysioterapeuter som har vært brukt 
som underlag for takstforhandlinger.

n Resultat: takstbeløpene for spesialkompetanse (manuellterapi og psykomotorisk 
behandling) samt maksimalt timehonorar ved gruppebehandling viste en samlet 
sterkere økning enn andre takstkategorier i perioden. undersøkelsestakster viste en 
sterkere utvikling enn gjennomsnittet, men bare fra innføringen i 1988 og fram til år 
2002. takstbeløpene for fysikalske behandlingsformer og varmepakninger utviklet 
seg svakere i forhold til andre hovedtakstkategorier gjennom hele perioden. takstfre-
kvensanalysene viste at fysioterapeuter undersøkte mindre og ga mindre individuell 
behandling i siste del av perioden. i 2008 ble 22,8 prosent av fysioterapipasientene 
behandlet i grupper. større endringer i takstbeløp (>20 prosent) var assosiert med 
endringer i takstfrekvens og derved endring av klinisk praksis.

n Konklusjon: avtalefysioterapeuters praksis viser en avtakende bruk av takster for 
individuell undersøkelse, individuell behandling og fysikalske behandlingsformer, 
mens gruppebehandling og manuellterapi brukes hyppigere.

n Nøkkelord: avtalefysioterapi, praksis, primærhelsetjenesten, takstsystem, takstbe-
løp, takstfrekvens.
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Introduksjon 
Beskrivelse av fysioterapi
I Norge ble privatpraktiserende fysiotera-
peuter innlemmet i kommunehelsetjenes-
ten i 1984, med avtaler om driftstilskudd 
fra sine respektive kommuner. Samtidig 

ble trygdens refusjon redusert med ca. 40 
prosent, og avtaler om kommunale driftstil-
skudd ble innført som erstatning for redu-
serte trygderefusjonsbeløp. Takstbruken og 
takstbeløp kan danne grunnlag for å under-
søke eventuelle endringer i klinisk praksis 

blant avtalefysioterapeuter. 
Ifølge praksisundersøkelser blant avta-

lefysioterapeuter, utgjorde muskel- og skje-
lettlidelser omtrent 2/3 av pasientmassen 
i 2002 (1).  Ifølge Norsk Fysioterapeutfor-
bund (NFF) sin definisjon av fysioterapi fra 

En takstbasert analyse av 
avtalefysioterapeuters praksis 
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27. mars 2006 så kjennetegnes fysioterapi 
av en individuell pasientundersøkelse som 
danner basis for valg av behandlingsformer 
og tiltak (2). Den norske definisjonen inne-
holder lite om hvilke behandlingsformer fy-
sioterapeuter anvender. Men i Storbritannia 
definerte Chartered Society of Physiothera-
pists (CSP) fysioterapifaget allerede i 1918 
gjennom de behandlingsformer som benyt-
tes i fysioterapi, de såkalte fire behandlings-
«pilarene». Dette ble også gjentatt av CSP i 
sitt «scope of practice» fra 2008 (3).  De fire 
pilarene i fysioterapi er:

1. Massasje og manuelle behandlings-
former.

2. Øvelser og bevegelsesbehandlings-
former.

3. Fysikalske behandlingsformer (elek-
troterapi, varme etc.). 

4. Behandlingsformer som er beslektet 
med de tre andre pilarene (tar høyde 
for fremtidig fagutvikling av nye be-
slektede behandlingsformer).

Den fysioterapeutiske undersøkelse har 
fått en økende betydning i fagutviklingen 
med fremveksten av norsk manuellterapi og 
psykomotorisk fysioterapi. Den fysiotera-
peutiske undersøkelse danner grunnlag for 
valg av ulike behandlingsformer med for-
skjellig tid og effektprofil. Manuelle og fysi-
kalske behandlingsformer brukes som regel 
i en tidlig fase av et behandlingsopplegg eller 
som forberedelse til annen behandling (4). 
Behandlingspilarene i fysioterapi er dermed 
ofte komplementære til hverandre, samtidig 
som fysioterapi kjennetegnes av et mangfold 
av behandlingsformer som gir rom for in-
dividuell tilpasning og flere mulige veier til 
målet. Med unntak av manuellterapeutene 
så undersøker og behandler avtalefysiote-
rapeutene etter henvisning fra lege, men de 
har betydelig frihet til å utøve faglig skjønn i 
valget av behandlingsformer. Takstsystemet 
har metodiske begrensninger i presisjons-
nivået av behandlingsbeskrivelser og skiller 
f.eks. ikke mellom øvelser og massasje ved 
individuell behandling. De fleste studier av 
fysioterapeuters fagutøvelse er gjort som 
tverrsnittstudier med fokus på diagnoser 
heller enn på behandlingsformene (5, 6, 1). 

Hovedprinsippene i takst-/driftstilskudds- 

modellen for avtalefysioterapeutene har 
stått fast fra 1984 til 2008. Et unntak er av-
talefysioterapeuter med takstkompetanse i 
manuellterapi som i tre fylker fikk adgang 
til å motta pasienter uten legehenvisning i 
henvisningsprosjektet (2003-2006), og på 
landsbasis fra 2006. Samtidig ble det i 2006 
lagt en begrensning i manuellterapeutenes 
adgang til å kombinere takst 8 «manuellte-
rapi» med takster fra andre hovedkategorier 
av behandling. 

Hensikt
Å undersøke mulige sammenhenger mel-
lom endringer i takstbeløp og maksimalt 
timehonorar mot takstfrekvens. 

Materiale 
Data for den generelle prisutviklingen ble 
innhentet fra konsumprisindeksen til Statis-
tisk Sentralbyrå, og data for utvikling i takst-
beløp ble hentet fra Lovdata.no og baserte 
seg på summen av hovedtakstene 2B og 2C 
i perioden 1984-2008. Data for befolknings-
tall og antall avtalefysioterapeuter ble inn-
hentet fra Statistisk Sentralbyrå (7). 

Materialet til takster og takstfrekvens 
ble velvillig stilt til rådighet av NFF og Pri-
vatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe 
(PFG), og var utarbeidet som forhand-
lingsgrunnlag for årlige forhandlinger mel-
lom NAV (tidl. Rikstrygdeverket) og NFF. 
Takstfrekvensdata var innhentet fra NAV på 
et antatt representativt utvalg av avtalefysio-
terapeuter og deres innsendte krav om tryg-
derefusjon for utført behandling i perioden 
1998-2008.

Metode
Vurdering av endringer i klinisk 
praksis 
Statistiske data over konsumprisindeks, be-
folkningsutvikling og antall fysioterapeuter 
med driftstilskudd ble hentet fra Statistisk 
Sentralbyrå (7). Takstbeløpene fremkom-
mer gjennom årlige forhandlinger mellom 
fysioterapeutenes organisasjon NFF og 
NAV. Resultatet av disse er tilgjengelig bl.a. 
på Lovdata (8) med årlige oppdateringer av 
takstbeløpene.  

På grunn av noe ujevn kvalitet i tallma-

terialet ble lite brukte takster (takstfrekvens 
< 100.000) ekskludert fra analysene. Endrin-
ger i takstfrekvensen mellom to kalenderår 
ble signifikanstestet med en enkel parvis T-
test, og signifikansnivå satt til p<0.05. 

Hovedtakster ble definert som: a) Indi-
viduelle behandlingsformer (takst 2 A-F 
massasje og øvelser), b) gruppebehandlings-
former (takst 30 A-D gruppebehandling og 
takst 32  medisinsk treningsterapi), og c) 
spesialkompetansetakster (takst 8 «manuell- 
terapi» og takst 9 «psykomotorisk behand-
ling»), siden hovedtaksten brukes både ale-
ne og i kombinasjon, mens de fleste andre 
takster som regel bare brukes i kombinasjon 
med en hovedtakst. 

Hovedkategorier av takstbeløp var hoved-
takstene nevnt over samt a) Undersøkelses-
takst (takst A1), b) Fysikalske behandlings-
former (takst 4, 5 og 6) og c) Varmepakning 
(takst B21). Innbyrdes endringer i utvik-
lingen i takstbeløp for hovedkategorier ble 
tolket som avtalepartenes prioritering for å 
stimulere til endringer i fagutøvelse.

Totalkostnaden av fysioterapi ble definert 
som summen av spesifikke takster for  un-
dersøkelses- og behandlingsformer multi-
plisert med takstfrekvensen.

I en sammenligning av økonomiske in-
centiv mellom utvikling av individuelle 
takster og gruppebehandlingstakster, vil 
det ikke være tilstrekkelig å sammenligne 

nær hver fjerde pasient ble behandlet 
i gruppe i 2008.

kort sagt

implikasjoner for praksis:
•	 avtalefysioterapeuter uten spesial-

takstkompetanse beveger seg delvis 
bort fra den fysioterapeutiske under-
søkelse. 

•	 Det er økonomiske incentiver til stede 
i takstsystemet, særlig i favør av grup-
pebehandling.

•	 Vi ser en mulig utvikling i retning av to 
ulike roller for fysioterapeuter i primær-
helsetjenesten; hands-on-behandler 
for individuelle pasienter og trenings-
instruktør for grupper.
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takstbeløp per pasient siden tillatt maksi-
maltall pasienter endret seg. Vi tar derfor 
utgangspunkt i fysioterapeutens maksimalt 
mulige honorar per time ved første mulige 
sammenligning (1988) og utløp av perioden 
(2008).

Resultat
Bakgrunnsdata befolkning og antall 
avtalefysioterapeuter
Norges befolkning økte med 14,3 prosent 
fra 4.145.845 til 4.737.171 i perioden 1984-
2008. Antallet avtalefysioterapeuter viste 
først en nedgang fra 1987 (første tilgjenge-
lige år med statistikk) n=2110 til n=2041 i 
1997, men økte deretter til 2.587 avtalefysio-
terapeuter i 2008. Den markante økningen i 
1998 faller sammen i tid med at ca. 200 avta-
leløse fysioterapeuter med trygderefusjons-
rett fikk opprettet nye avtaler om driftstil-
skudd i et nasjonalt løft. Samlet er økningen 
i antall årsverk for avtalefysioterapeuter for 
hele perioden fra 1987 (første år med til-
gjengelige data)(7) til 2008 på 22,6 prosent 
(Figur 1). Andelen avtalefysioterapeuter per 
innbygger har dermed vært relativt stabil 
med en gjennomsnittlig økning på 0,42 pro-
sent i året siden 1987. 

Historisk utvikling av takstbeløp 
Takstbeløp totalt og relativt mellom 
hovedkategorier 
Det var ingen signifikant forskjell mellom 
prisutviklingen generelt (konsumprisindek-
sen) og utviklingen av hovedtakstene 2b og 
2c i perioden. De andre hovedkategoriene 
utviklet seg imidlertid innbyrdes forskjellig 
fra prisutviklingen. Samlet for hele perioden 
1988 til 2008 viste hovedtakstkategoriene 
for undersøkelse og spesialkompetansebe-
handling (A8 og A9) en signifikant (p<0,05) 
sterkere økning i takstbeløp enn de andre 
hovedkategoriene. Takstene for fysikalske 
behandlingsformer og varmepakninger 
har utviklet seg svakere i forhold til andre 
hovedtakstkategorier gjennom hele perio-
den. For deler av perioden var utviklingen 
i takstbeløp høyere enn gjennomsnittet for 
henholdsvis undersøkelsestakster i perioden 
1988-1999, spesialkompetansetakstene (A8 
og A9) fra 1999-2007, og gruppebehandling 
fra 1995-1997. For gruppetakster var øknin-
gen sterkest fra 1995-1997 både i takstbeløp 
per pasient og i maksimalt timehonorar ved 
at grensen for antall gruppedeltakere ble ut-
videt fra fem til ti i denne perioden. 

Figur 1 Viser oversikt over antall avtalefysioterapeuter med driftstilskudd i primærhelsetjenesten i 
perioden 1987–2008.

Figur 2 Viser utvikling i takstbeløp 
pr. pasient for hovedkategorier 
av undersøkelses (takst 1)- og 
behandlingstakster (Spesialkompe-
tanse [takst 8 og 9, manuell terapi/
psykomotorisk], Individuelle [takst 
2], Gruppe [takst 30], Fysikalske 
behandlingsformer [takst 3-6] og 
Varmepakninger [takst B21]) fra 
1988 til 2008.

Figur 3 Historisk utvikling for spesialkompetansetakster i manuell terapi (takst 8) og psykomotorisk 
fysioterapi (takst 9). Takstene er i utgangspunktet ikke tidsbestemte. Fra 2006 kom det en tilleggs-
takst (takst 8B) for tidsbruk utover 20 minutter for manuell terapi, men den er ikke tatt med i figuren.  
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Undersøkelse
Egen takst for undersøkelse ble innført i 
1988, og takst for spesialistundersøkelse ble 
innført i 1996. I perioden fram til 2000 økte 
undersøkelsestakstene mer enn gjennom-
snittet, men i siste del fram til  2008 hadde 
undersøkelsestakstene  en svakere utvikling 
enn gjennomsnittet, og takstbeløpene ble 
holdt uendret ved syv av de siste ti takstre-
visjonene. I 2005 ble undersøkelsestaksten 
omgjort til tidsavhengig takst på inntil 30 
minutter. Det opprinnelige takstbeløpet 
ble splittet i to, hvor siste del bare kunne 
benyttes når undersøkelsen varte utover 30 
minutter. Kun 41 prosent av avtalefysiote-
rapeutene benyttet denne tilleggstaksten i 
2005, og dermed ble den gjennomsnittlige 
godtgjørelse per undersøkelse i praksis 
redusert. Egen takst for utarbeiding av Indi-
viduell Plan for rehabilitering (Lovdata.no) 
ble innført i 2000, men dette takstbeløpet 
ble holdt uforandret fram til 2008. 

Behandling
Takstbeløpene for hovedtakstkategoriene  a)
individuelle takster (takst 2a-f), b) fysikal-
ske behandlingsformer (takst 3-6), c) spesi-
alkompetansetakster (takst 8-9) og d) grup-
pebehandling takst (30-32) utviklet seg noe 
forskjellig. 

Takstsystemet har individuelle tidstak-
ster som inkluderer både manuelle behand-
lingsformer og ulike former for øvelsesbe-
handling. Det er derfor ikke mulig å skille 
disse behandlingspilarene fra hverandre i 
det foreliggende materialet. Takstbeløpene 
for individuelle behandlingsformer har vist 
en stabil økning på linje med konsumpris-
indeksen for hele perioden 1984-2008 (se 
figur 2). 

Takstbeløpene per person i gruppebe-
handling viser en samlet økning lik de indi-
viduelle takstene fra 1988 til 2008, men med 
forskjellig utvikling i deler av perioden. Fra 
1995 til 2000 viste takstbeløpet per pasient 
i gruppebehandling en sterkere økning enn 
gjennomsnittet. Inntjeningspotensialet ved  
gruppebehandling økte også betydelig fordi 
maksimalt tillatt gruppestørrelse økte fra 
fem til ti pasienter i 1995. Samtidig innførte 
man en ny gruppetakst med 90 minutters 
trening i gruppe og ny takst for barnegrup-
pe. Maksimalt inntjening per gruppebe-
handlingstime målt ved maksimal gruppe-
størrelse økte derfor betydelig (figur 3). 

Det ble innført egen takst for spesialkon-
struert treningsutstyr i 2001 som kan bru-

kes både ved individuell behandling og ved 
gruppebehandling. Andelen av den totale 
pasientmassen som fikk øvelsesbehandling i 
spesialkonstruert utstyr økte fra 26,5 i 2002 
til 66,6 prosent i 2008. 

Fysikalske behandlingsformer
Takstbeløpet for varmepakninger var fros-
set på 24 kroner fra 1984 til 2001. Taksten 
ble deretter halvert til 12 kroner fra 2002 
og så holdt uendret til 2008. Fysikalske be-
handlingsformer viser en samlet utvikling i 
takstbeløp som er på linje med takstbeløps-
utviklingen for de andre hovedtakstene fra 
1984 til 2000. Fra 2001 ble laser inkludert i 
samme takst som kortbølge, og alle takster 
for fysikalske behandlingsformer (A3-6) 
ble frosset på samme takstbeløp. Fysikal-
ske behandlingsformer har dermed hatt en 
betydelig svakere takstutvikling fra 2000 til 
2008 enn individuell behandling og gruppe-
behandling som økte med henholdsvis 26,6 
prosent og 17,3 prosent. 

Spesialkompetansetakster
Takstbeløpene for spesialkompetansetakster 
økte samlet mer enn andre hovedkategorier, 
men det var også innbyrdes forskjeller. For 
hele perioden fra 1988 til 2008 økte takstbe-
løpet for takst 9 Psykomotorisk fysioterapi 
mer enn takst 8 Manuellterapi (292 prosent 
versus 251 prosent). Utviklingen i takstbe-
løp er vist i figur 4.

Utvikling i takstbeløp og regulatoriske 
forhold 
Med utgangspunkt i fysioterapeutens mak-
simalt mulige honorar per time valgte en å 
sammenligne takster i henholdsvis 1988 og 
2008. I 1994 var det tillatt med overlapping 
mellom individuelle pasienter. En typisk 
takstbruk for individuell behandling ville da 
tilsi takstkombinasjonen 2C (40 minutter, 
kr. 76), varmepakning B21 (kr. 21) og elek-
troterapi A5 (kr. 31). For gruppebehand-
ling var takst C30a, (60 minutter kr. 39) og 
maksimal gruppestørrelse fem pasienter. I 
2008 var overlapping mellom pasienter ikke 
lenger tillatt ved individuell behandling, og 
maksimalt honorar per pasient ved typisk 
takst 2B (kr. 125), B21 (kr. 12) og A5 (kr. 48). 
For gruppebehandling var taksten C30a (kr. 
102) for de første fem og takst 30b (kr. 80) 
for de neste fem. I tillegg var det kommet 
egne takster for Spesialutstyr 2G (kr. 13) og 
Aktiv oppvarming uten tilsyn B22 (kr. 20) 
som kunne legges til hver enkelt pasient. 
Maksimalt mulige honorar er vist tabell 1. 

Målt som maksimalt mulige timehonorar 
var individuell behandling mest lønnsomt 
i 1988, da honorar for gruppebehandling 
utgjorde 65,8 prosent av individuell be-
handling. Tilsvarende for 2008 var gruppe-
behandling mest lønnsomt med maksimalt 
honorar tilsvarende 254,6 prosent av mak-
simalt honorar for individuell behandling. 

Figur 4 Historisk utvikling i maksimalt honorar ved full gruppestørrelse (n=5 fra 1988-1998, og n=10 
fra 1999-2008) pr. 60 minutter.
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Historisk utvikling i takstfrekvens
Data for takstfrekvens var tilgjengelig for 
perioden 1998 til 2008. Utviklingen presen-
teres samlet for kategorier og hovedtakster 
samt de hyppigste enkelttakstene. 

Undersøkelse
Takstfrekvensen for undersøkelsestakste-
ne viser en samlet nedgang fra 2002 hvor 
390.616 undersøkelser ble gjennomført. 
Ved utgangen av perioden i 2008 var antall 
undersøkelser redusert med 11 prosent til 
349.044. Størst var nedgangen i takstfre-
kvens for utarbeiding av individuell plan 

som fra 2002 til 2008 ble redusert med 90,3 
prosent. 

Behandling
Takstfrekvensen for alle hovedtakster for 
behandling viste en samlet økning på 38,4 
prosent, fra 5,56 mill. behandlingstimer i 
1998 til 7,67 mill. i 2008. Det var en stabil 
økning for de fleste hovedtakster i denne 
perioden, med ett unntak. I perioden 2002 
til 2006 gikk antall individuelle behand-
lingstimer med hovedtakst midlertidig ned 
fra 2002-nivået. Dette nivået ble først nådd 
igjen i 2008, mens antall årsverk økte med 

4,9 prosent i perioden fra 2002-2008 (9). Re-
duksjonen i individuelle behandlingstimer 
falt i tid sammen med en innskjerping fra 
myndighetene som i 2003 ikke lenger tillot 
overlapping mellom pasientbehandlinger. 
Takstfrekvensdata viste samtidig en signi-
fikant forskyvning (p<0.05) i takstfrekvens 
fra individuell hovedtakst 2C (40 minutter) 
til individuell hovedtakst 2B (30 minutter) 
fra 2003 til 2004. Utvikling i takstfrekvens 
for hovedtakster (Individuell takst 2 a-f, 
gruppetakst 30 a-d, og spesialkompetanse-
takster A8-9) for perioden 1998-2008 vises 
i figur 5.

For takstene undersøkelse og individu-
ell behandling (takst 2A-C), viste disse en 
relativ nedgang i takstfrekvenser i forhold 
til gjennomsnittet for perioden 1998-2008. 
Takstfrekvensen for øvelsesbehandling i 
gruppe økte derimot vesentlig (figur 6).

Andelen pasienter som får sin fysioterapi 
gjennom gruppebehandling viser en øk-
ning fra 8,8 prosent i 1998 til 22,8 prosent 
i 2008. Takstfrekvensdata for større grupper 
(>5 pasienter) var ikke tilgjengelig før 2002. 
For perioden 2002 til 2008 finner vi at 39,1 
prosent av alle grupper som behandles av fy-
sioterapeut består av mer enn fem pasienter. 
Det er ikke mulig ut fra foreliggende data 
å kalkulere gjennomsnittsstørrelsen for de 
gruppene som har fått fysioterapibehand-
ling. 

Fysikalske behandlingsformer
Bruken av fysikalske behandlingsformer 
utenom varmepakninger holdt seg relativt 
stabil med 62 prosent av total takstfrekvens 
i 1998 til 60 prosent i 2008. Hvis en tar ut-
gangspunkt i takst 2g (treningsutstyrstakst) 
som hadde en takstfrekvens på 4,1 millioner 
i 2008, vil andelen av fysioterapipasientene 
som får fysikalske behandlingsformer utgjø-
re mindre enn 46 prosent av totalen, siden 
denne taksten ikke er tillatt brukt sammen 
med fysikalske behandlingsformer. 

I 2008 var strømbehandling den hyp-
pigst brukte fysikalske behandlingsformen, 
med en årlig takstfrekvens på ca.1,5 millio-
ner, noe som representerer en økning på 45 
prosent siden 1998. Takstfrekvensen for var-
mepakninger gikk ned med 58,2 prosent fra 
1998 til 1.050.000 ganger i 2008.

Ultralydbehandling gikk ned med 33 
prosent fra 1998 til 525.000 i 2008, mens 
laserbehandling/kortbølge gikk opp med 52 
prosent til 806.000 i 2008. 

Takst 1988 2008
Individuell Gruppe Individuell Gruppe

2B 30 minutter 125
2C 40 minutter 52
B21 Varmepakn. 21 12
a5 elektroterapi 22 48
C30a 25 102
C30b 80
2G spesialutstyr 13
B22 aktiv oppvarming 20 20
antall pasienter i timen (multipl. faktor) 2 5 2 10
Maksimalt honorar per klokketime (60 min) 190 125 436 1110

Tabell 1 Utvalgte takster i kroner fra 1988 og 2008 som inngår i en beregning av maksimalt honorar 
for henholdsvis individuell behandling og gruppebehandling i 1988 og 2008 for å sammenligne endring 
i maksimalt timehonorar i perioden. Driftstilskuddsandelen av honorar er ikke tatt med i beregningen. 

Figur 5 Viser utviklingen i takstfrekvens hovedtakst hver for seg nederst (Individuell, gruppe, 
MT+Psyk er spesialtakster som krever kompetanse i henholdsvis manuell terapi [MT] eller psykomoto-
risk [Psyk] terapi) og totalt øverst. Figuren representerer et produktivitetsmål for avtalefysioterapeute-
nes pasientbehandling. Figuren viser et fallende produktivitetstall for individuell behandling i perioden 
2002-2006. 
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Spesialkompetansetakster
Takstfrekvensen for takst 9 Psykomotorisk 
fysioterapi holdt seg relativt stabil med en 
liten økning fra 209.000 i 1998 til 229.000 
i 2008. Takstfrekvensen for takst 8 Manu-
ellterapi økte kraftig fra 213.000 i 1998 til 
1.007.000 i 2008. 

Kostnader 
Totalkostnaden er basert på spesifikke 
takster for bestemte undersøkelses- og be-
handlingformer, mens andre utgifter som 
utgiftsgodtgjørelser, reise, alderstillegg/ut-
styrstillegg, møtegodtgjørelse etc. er holdt 
utenom. Individuelle takster utgjorde den 
største delen med 55,5 prosent. Kun spesia-
list- og gruppebehandlingstakstene økte sin 
relative andel av kostnadene, mens de øvrige 
gikk ned. For fysikalske behandlingsformer 
inklusiv varmepakninger, så gikk den rela-
tive andelen av totalkostnaden til fysioterapi 
ned fra 15,7 prosent i 1998, til 9,3 prosent i 
2008 (tabell 2).

Den innbyrdes fordelingen av undersø-
kelses- og behandlingskostnader ved fysio-
terapi i 2008 er vist i figur 7.

Diskusjon
Denne analysen har noen metodiske be-
grensninger som kan hatt ha innvirkning på 
resultatene. Selve takstbeløpene er offentlig 
tilgjengelige tall som forventes å være pålite-
lige hvis regelverket følges i klinisk praksis. 
Takstbruksundersøkelsen og takstfrekvens-
data fra NAV/HELFO er imidlertid innhen-
tet fra et begrenset utvalg av fysioterapeuter 
og ekstrapolert til å gjelde det samlete antall 
avtalefysioterapeuter. Dette medfører en 
usikkerhet knyttet til validiteten til resulta-
tene som baseres på takstfrekvenser. Det er 
likevel vår oppfatning at dataene for takst-
frekvenser er rimelig valide for konklusjo-
ner om de større endringene i takstfrekven-
ser som er avdekket.

Det overordnete funnet i analysene viser 
nedgang i takstfrekvenser for individuell 
undersøkelse og behandling parallelt med 
oppgang i takstfrekvensene for gruppebe-
handling og spesialkompetanse i manuell 
terapi. Sistnevnte kan forklares med kompe-
tanseheving i form av nytt utdanningstilbud 
med mastergrad og lovendringer som gir 
utvidete rettigheter og takstøkning. 

Det økonomiske incentivet som er lagt i 
favør av gruppebehandling, må karakterise-
res som sterkt. Mens individuell behandling 
var klart mest lønnsomt i 1988, var situasjo-

Type 1998 2008
undersøkelse 7,0 % 6,3 %
individuell behandling 62,9 % 55,5 %
Fysikalske u/varme 9,2 % 8,6 %
spesialtakster 10,8 % 22,3 %
Varmepkn. 6,5 % 0,7 %
Gruppebehandling 3,6 % 6,6 %

Tabell 2 Viser fordelingen av fysioterapikostnadene på hovedkategorier av takster i 1998 og 2008.

Figur 6 Viser takstfrekvensutviklingen for utvalgte hovedkategorier. Takstfrekvensen for undersøkel-
se (ikke spesialistundersøkelse), individuell behandling og fysikalske behandlingsformer viser nedgang 
etter 2003, mens gruppebehandling viser en økende takstfrekvens.

Figur 7 Viser den relative andel kostnader for hver enkelt hovedtakst som andel av totalkostnaden til 
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nen det motsatte i 2008. Fysioterapeuter har 
kunnet oppnå inntil 2,5-tre ganger høyere 
inntjening per time ved behandling i gruppe 
enn ved å gi individuell behandling. 

Siden de individuelle takstene ikke skil-
ler mellom individuell manuell behandling 
og individuell øvelsesbehandling, mangler 
denne analysen data på om det har skjedd 
en forskyvning fra manuelle behandlings-
former til mer øvelsesbehandling blant av-
talefysioterapeuter uten spesialkompetanse.

Fra innføringen av undersøkelsestakst 
i 1988 og fram til 2003, var takstbeløpet 
prioritert med en sterkere økning enn gjen-
nomsnittet. Deretter ble takstbeløpet satt 
ned med flere påfølgende nedjusteringer og 
videre nedgang i takstfrekvensen. 

Analysen vår viser at gruppen avtale-
fysioterapeuter med spesialkompetanse i 
manuellterapi femdoblet takstfrekvensen 
parallelt med mastergradskrav og innføring 
av særskilte rettigheter til henvisning og 
sykmelding i 2006. Samtidig viser HELFOs 
statistikk fra 2011 at 98,9 prosent  av ma-
nuellterapeutene,  94,2 prosent av fysiote-
rapeutene uten spesialkompetanse, og 52,2 
prosent av psykomotorikerne brukte under-
søkelsestaksten i løpet av året. For sistnevnte 
er imidlertid fagtradisjonen slik at individu-
ell undersøkelse og behandling er sammen-
vevd og behandlingsforløpene langvarige. 
Den lave takstfrekvensen kan derfor ikke 
tolkes som et uttrykk for manglende under-
søkelse, men heller begrensingen i takstfor-
skriften til bare å bruke undersøkelsestakst 
ved igangsettelse av behandling.    

Treningsopplegg i grupper som baserer 
seg på et «one-size-fits-all»-prinsipp har 
sine klare begrensninger uten forutgående 
undersøkelse. Alvorlig sykdom kan bli over-
sett, og ikke alle pasienter responderer po-
sitivt på øvelsesbehandling (16). Et interes-
sant trekk ved HELFOs statistikker for 2010 
og 2011 er at tendensen med mer gruppe-
behandling og mindre undersøkelse synes 
å fortsette.  Allikevel var det i 2011 fortsatt 
71,8 prosent av fysioterapeutene som aldri 
brukte gruppebehandlingstaksten C30 (17), 
samtidig som vår analyse finner at nesten 
hver fjerde fysioterapipasient i 2008 fikk 
gruppetrening. Dette kan tyde på at øknin-
gen i gruppebehandlede pasienter skjer hos 
en mindre gruppe av avtalefysioterapeutene 
som skreddersyr sin praksis mot «sykegym-
nastikk» i grupper.

For fysikalske behandlingsformer har 
klinisk bruk avtatt parallelt med en svakere 

takstutvikling enn andre hovedkategorier. 
En dreining til mindre ultralydbehandling 
og mer laserbehandling siden 2001 kan 
ha sammenheng med bedre vitenskapelig 
dokumentasjon for sistnevnte (18), siden 
takstbeløpene er uendret i perioden. Et in-
teressant internasjonalt trekk er at kiroprak-
torer nå bruker enkelte fysikalske behand-
lingsformer mer enn fysioterapeuter (19).

Konklusjon
De historiske endringene i takstfrekvenser 
tyder på at avtalefysioterapeuter uten spe-
sialtakstkompetanse delvis beveger seg bort 
fra den fysioterapeutiske undersøkelse som 
grunnlag for utarbeiding av en individuell 
og multimodal eller gruppebasert behand-
lingspakke. Det ble identifisert økonomiske 
incentiver i takstsystemet, særlig i favør av 
gruppebehandling. Samtidig ble takstbeløp 
frosset eller redusert for individuell under-
søkelse og fysikalske behandlingsformer, 
noe som ble etterfulgt av nedgang i deres re-
spektive takstfrekvenser. Analysen antyder 
en mulig utvikling i retning av to ulike roller 
for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, 

en rolle (eventuelt med spesialkompetanse) 
som hands-on-behandler for individuelle 
pasienter og en rolle som treningsinstruktør 
for grupper.

Takk til
Professor Anne Elisabeth Ljunggren in me-
moriam som bidro til ideen, konseptet og til 
innledende arbeid med manuskriptet.  

Privatpraktiserende Fysioterapeuters 
Gruppe i Norsk Fysioterapeutforbund som 
velvillig stilte data fra takstbruksundersø-
kelser til rådighet.
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Title: Physiotherapy discharge summaries - diversity concerning function 
and usefulness 
Abstract 

n research question: Has primary care physiotherapists changed their pattern of 
reimbursement , and are these changes correlated to financial or scientific changes 
in reimbursement rates and frequencies ? 

n  Design:  Longitudinal study with descriptive statistics analysis.
n  Method: Historical development of reimbursement rates and their correlation with 

their respective reimbursement frequencies.  
n  Material: Historical data for reimbursement rates from 1988 to 2008, and reimburse-

ment frequencies from 1998 to 2008. 
n results: this analysis shows that physical therapists examine less and deliver 

less individual treatment than before. nearly one in four patients is now treated in 
groups. Major changes (>20%) in reimbursement rates were significantly associated 
with changes in clinical physiotherapy practice. regulatory intervention stopping 
overlap between patient treatments, resulted in fewer treatments delivered per 
physiotherapist. 

n Conclusion: primary care physiotherapists changed their practice to less individual 
examinations, less individual and physical modality treatments towards increased 
use of group exercise treatments. Major changes in reimbursement rates seemed 
to initiate shifts in treatment preferences. our data suggest an evolution of two 
distinctly different physiotherapist roles in primary care; the autonomous examiner/
therapist working on an individual patient/therapist basis, and the exercise therapy 
group instructor. the physiotherapy profession may need to clarify what role future 
primary care physiotherapists should possess. 
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