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Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av 

utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut 
 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve kravet om henvisning fra 

lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få rett til stønad til for dekning av utgifter. Formålet er 

ifølge HOD å gjøre tjenesten mer tilgjengelig for brukerne. Tiltaket er en oppfølging av 

Primærhelsemeldingen.  

 

Det er i dag primært fastlegene som henviser til fysioterapi. Fysioterapeuten har i dag et selvstendig 

ansvar for oppfølging og behandling av egne pasienter. For mange pasienter medfører dagens ordning 

et legebesøk som ikke gir merverdi for oppfølging eller behandling. Konsultasjonen innebærer ekstra 

kostnad for både pasienten og folketrygden i form av egenandeler og refusjoner. I tillegg tar det lengre 

tid før oppstart av behandling hos fysioterapeut. Ved innføring av tiltaket vil fastlegen ifølge 

departementet kunne spare verdifull tid til andre oppgaver og oppfølging av pasienter.  

 

Departementet arbeider også med en forskrift som skal regulere avtalefysioterapeutenes virksomhet, 

herunder kvalitets- og funksjonskrav. De to tiltakene skal implementeres samtidig. 

 

Sekretariatet ber særlig om tilbakemelding på hvordan dette vil ha innvirkning på samarbeidet mellom 

fastleger og fysioterapeuter, og evt. hvilke andre tiltak som må på plass for å sikre at dette blir bedre 

ivaretatt.  

 

Les mer på Helsedepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---

oppheving-av-kravet-om-henvisning-for-a-fa-rett-til-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-undersokelse-

og-behandling-hos-

fysioterapeut/id2522719/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H

%C3%B8ringer-05.12.2016  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

25. januar. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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