
 

 

 

 

ENDRINGER I TAKSTER OG DRIFTSTILSKUDD 
 

Takstforhandlingene for 2021 ble avsluttet 08.06.2021. På grunn av lite «overheng» fra 2020 ble det en 
merkbar økning av takstene på gjennomsnittlig 4,8 %. PFF er likevel ikke fornøyd med dette fordi 
kostnadene og lønningene har økt mer i samfunnet for øvrig, og fordi det foreligger en systematisk 
underdekning gjennom mange år som ikke er kompensert. Nytt driftstilskudd blir kr. 475 500 fra 1. juli 
2021. Det mest gledelige ved årets endringer er at staten har innvilget en engangssum på 40 mill. til 
fordeling blant fysioterapeuter med driftstilskudd som en kompensasjon for dårlig inntjening under 
pandemien. PFF’s forhandlingsdelegasjon besto av Linda Linge, Trond Dalaker, Arne Strand og Henning 
Jensen. 

Forhandlingene ble åpnet den 12.05.2021 og har da pågått over i alt 6 dager frem til 08.06.2021.  
De første to forhandlingsdagene ble brukt til fastsetting av «rammen» som er den økningen alle takstene i 
gjennomsnitt skal få. Rammen fastsettes utfra den lønnsrammen som fremforhandles i industrien 
(frontfaget) samt utfra indekser i konsumprisindeksen utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. Rammen i 
frontfaget ble 2,7 %, mens kostnadsøkningen utfra indeksene i konsumprisindeksen ble 3,75 %. Hverken PFF 
eller de to øvrige forbundene var fornøyd med denne rammeøkningen fordi det siste år ble en større økning 
av lønnsrammen i frontfaget enn det som ble forutsatt ved forhandlingene siste år, og fordi alle forbundene 
mente at utgiftskompensasjonen var mindre enn den reelle utgiftsøkningen vi har hatt det siste året. PFF’s 
krav i forkant av forhandlingene var en samlet økning av rammen på 6,29 %. 

 
Rammen 
Ved fastsettelse av rammen var ikke staten/KS villig til å kompensere for at frontfaget i 2020 i realiteten viste 
seg å få en rammeøkning på 2,2 % og ikke 1,7 % som ble lagt til grunn i forhandlingene i 2020. Dermed endte 
rammeøkningen på 4,8 % totalt, noe som ingen av forbundene var fornøyd med hvilket ble uttrykt i de 
tilføyelser som ble gjort til protokollen. Protokollen blir tilgjengelig på PFF sin web-side når den er ferdig 
undertegnet. 

Kompensasjon for tapt inntekt under pandemien 
Staten/KS fremmet ved forhandlingene et tilbud om kompensasjon for inntektstap for fysioterapeuter med 
avtale på til sammen kr. 40 mill. Kompensasjonen blir utbetalt ved at fysioterapeuter med avtale kan kreve 
en takst en gang i tidsrommet fra 01.07.2021 til 31.12.2021 – H10 – på kr. 12 446. Kravet sendes som øvrige 
takstkrav til HELFO. 
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Videotakstene gjøres permanente 
Takstene for videokonsultasjon gjøres permanente slik at de kan benyttes ved behov i stedet 
for de tilsvarende A-takstene. Det er en forutsetning for bruken av disse takstene at 
videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for 
informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Takst E50 – ordlyden harmoniseres med tilsvarende takst hos leger og psykologer 
Det blir endring av teksten i om denne taksten slik at den harmoniseres med den tilsvarende taksten for 
leger og psykologer. Se den nye ordlyden på PFF sin webside når den foreligger senere i kveld. 

Takst E51 – presiseringer 
Det er foretatt mindre endringer i ordlyden i teksten til takst E51a, E51b og E501c. Se endringene i den nye 
forskriften som blir lagt ut på websiden når den er klarert. 

Takst A2g utgår 
Takst A2g utgår som en forenkling av takstsystemet. De pengene som før har vært utbetalt til de som har 
krevd denne taksten blir lagt til takstene A3, A8 og A9, samt til de tilsvarende B-takstene. Fordelingen blir 
85% til A3, 15 % til A8 og 1 % til A9-taksten. Tilsvarende også til de korresponderende B-takstene. Dette 
betyr således ikke en inntektsnedgang, men at pengene nærmest automatisk følger med. Du slipper da å 
dokumentere bruken av takst A2g i journalen for hver behandling. 

Takst H2a og b 
Det er gjort mindre endringer i merknaden til takst H2a og H2b. 

Ny	merknad	H2		
Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. 
Dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. 
Inntak av vikar som kommunikasjonspart under hjemmelshaver sitt medlemskap i NHN, begrenser ikke 
retten til å kreve H2b. 

Endringene til de mest brukte takstene 
Samlet ble de vanligst brukte takstene justert med følgende prosentvise økninger: 

1. A3a – 6,7 % økning 
2. A3b – 6,4 % økning 
3. A8a – 5,2 % økning 
4. A8b – 5,3 % økning 
5. A9a – 5,3 % økning 
6. A9b – 5,3 % økning 

Fullstendig oversikt over takstene vil bli lagt ut på PFF sin webside når de er klare. De nye takstene vi gjelde 
fra 01.07.2021 og frem til 30.06.2021. 

Driftstilskuddet 
Driftstilskuddet økes til 475 500 fra samme dato som takstendringene trer i kraft. 


