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Reduksjon av fysioterapitilbudet i Nordre Land kommune

Det har vært mye fram og tilbake det siste halvåret når det gjelder kutt i 
fysioterapittjenesten.

Det er foreslått både ytterligere kutt i private hjemler og kommunale stillinger. De siste 
forslagene går på at kommunale stillinger skal kuttes, de private hjemlene spares. Vi fikk i 
den forbindelse informasjon om at vår leder ble bedt om å redegjøre for hvilke oppgaver de 
private fysioterapeutene kan overta for de kommunale fysioterapeutene, for å forsvare 
nedbemanning kommunalt. Dette følte vi umiddelbart behov for å kommentere, og benytter 
anledningen til å informere om kommunal fysioterapi.

Vi er kjent med, og har gjennomlest brevet de privatpraktiserende fysioterapeutene sendte i 
vår med generell informasjon vedrørende fysioterapifaget samt mer spesifikk informasjon 
om hva de privatpraktiserende bidrar med i kommunehelsetjenesten. De privatpraktiserende 
gir en god framstilling, og vi føler nå behov for å gi et mer nyansert bilde.

Sondre Lihovd skriver i dette brevet  at vi fysioterapeutene tidligere har møtt svært liten 
interesse for hva vi bedriver eller utfører i jobben vår, og vi deler dette inntrykket. Ved 
nyansettelse flere år tilbake etterspurte undertegnede mer kartlegging av kompetanse og mer 
målrettet tankegang i forhold til prioriteringer fra høyere hold. For å få til et godt 
fysioterapitilbud i kommunehelsetjenesten er det nødvendig med klare føringer på hva vi 
skal prioritere og samarbeide om. Samarbeidet mellom private og kommunale 
fysioterapeuter har stort forbedringspotensial i vår kommune, som i de fleste andre 
kommuner.

Som Sondre skrev i sitt brev for de privatpraktiserende, er det per i dag 6,9 private hjemler 
og 2,6 stilling som kommunefysioterapeut. 

Vi ønsker en begrunnelse for hvorfor det er kommunale stillinger som skal reduseres 
når det er de private fysioterapeutene som, på tross av en inndratt 100% hjemmel i 
Torpa, ligger høyt på KOSTRA tall.

Det er riktig at private fysioterapeuter kan overta flere av våre oppgaver, men det gjelder 
også den andre veien.  Og igjen blir det viktig å se på satsningsområder. Nær sagt alle de 
privatpraktiserende har lange ventelister og det trengs sterkere føringer for hvilke 
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brukergrupper som skal prioriteres i framtida. Vår avdelingsleder Gro Bergan har redegjort 
overfor enhetsleder i Familie og helse for hvilke oppgaver de private kan overta fra de 
kommunale. Vi stiller da spørsmål om hvilke brukere skal de nedprioritere i større grad 
dersom de skal overta flere av våre? 

På lik linje med de privatpraktiserende, ønsker vi å beholde alle fysioterapiressursene i 
kommunen, og vi synes Sondre begrunner dette godt i deres brev. Kommunens innbyggere 
er tjent med å ha både private og kommunale fysioterapeuter.  Blir det reduksjon i 
fysioterapitilbudet i kommunen, så vil vi minne om at de folkevalgte i sitt partiprogram gikk
inn for en styrking av fysioterapitilbudet. Dette blir dermed stikk i strid med disse 
intensjoner.

Vi som er kommunalt ansatte jobber på fastlønn og kommunen mottar fastlønnstilskudd for 
kommunefysioterapeuter, som skal dekke deler av kommunens utgifter. Dette er nå på 
192 549,- for 2016, 

En privatpraktiserende fysioterapeut har en tredelt inntekt som består av driftstilskudd, 
egenandel fra pasientene og trygderefusjon. Enkelt sagt er privat fysioterapi stykkpris 
finansiert. Dette kan bidra til at mange brukere får behandling, og Sondre skriver at de 
private behandlet 1284 pasienter i 2015. Vi ligger langt lavere på antall. Den «lønnsomme» 
pasienten i privat praksis krever lite tverrfaglighet og har lite sammensatte behov. Barn og 
voksne med store hjelpebehov og behov for tverrfaglig innsats er det vi kommunale som tar 
oss av. Disse er mindre lønnsomme for de privatpraktiserende da de er tidkrevende. Vi er 
redde for at det vil gå utover de svakeste gruppene i kommunens befolkning dersom 
reduksjonen skjer hos oss. De pasienter som ikke bor på institusjon, eller de som vi til en 
hver tid vurderer til å trenge minst tverrfaglig innsats henvises videre til privat fysioterapi. 
Følgelig opererer ikke vi med lange ventelister hos oss.

Vår samlokalisering med ergoterapitjenesten og ambulerende vaktmestere gir også god 
tilgjengelighet for tverrfaglighet. Hverdagsrehabilitering, som er vedtatt som et 
satsningsområde for vår kommune, er lettest å administrere der det er samlokalisering 
mellom aktuelle bidragsytere. Det er også en vesentlig faktor at vi benytter felles 
journalsystem. 

Vi jobber ellers også tverrfaglig med helsesøstertjenesten, hjemmetjenesten, 
Tildelingskontoret, Miljøarbeidertjenesten, kreftsykepleier, barnehagene og skolene. I og 
med vår fastlønn gis vi bedre forutsetninger for tverrfaglighet enn de privatpraktiserende.

Sittende regjering ønsker økt fokus på forebyggende helsearbeid og har øremerket midler for
de kommunene som kan dokumentere at de satser på en tverrfaglig skolehelsetjeneste. 
Denne skal bestå av helsesøster, lege og fysioterapeut ønskes det fra sentralt hold. Slikt 
forebyggende arbeid er det oss på fastlønn som kan ta oss av da dette ikke gjøres på 
henvisning eller kan kreves refusjon for. Nylig vedtatt folkehelseplan fastslår også at 
forebyggende helsearbeid skal prioriteres hos både barn, unge og voksne.

Per i dag er vi med å veilede foreldre på 4 måneders grupper med helsesøster, vi deltar på 
fødselsforberedende kurs med jordmor og helsesøster og vi har gruppetrening for sårbare 
barn med ekstra behov på begge barneskolene. Dette er forebyggende tiltak vi håper å kunne
fortsette med, og dette arbeidet egner seg i mindre grad for en privatpraktiserende 
fysioterapeut.  

Vi vet at vi kan bidra positivt med å bli en integrert del av skolehelsetjenestetilbudet, men 
det er tvilsomt om dette kan satses på dersom kutt skjer hos oss. I og med at det er store 
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utfordringer i vår kommune når det gjelder barnevernet, ber vi dere tenke dere nøye om 
hvordan dere vil disponere midlene framover med tanke på forebygging.

Dersom kutt skjer på vår avdeling vil disse oppgavene nedprioriteres:

*Pasienter med kronisk diagnose og langvarig behov for trening/ vedlikehold

*Hjemmebehandling der pasienten ikke kan komme på institutt

*Treningsgrupper, balansegrupper eldre, hjertetrimgruppe etc.

*Reduksjon av kommunefysioterapeut vanskeliggjør satsning på hverdagsrehabilitering

*Redusert bemanning gjør det vanskeligere å prioritere forebyggende tiltak selv om dette er 
ønskelig fra vår side.

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte

Liv Thorseng

Kommunefysioterapeut og tillitsvalgt

Mob.415 89 296

Mail: liv.thorseng@nordre-land.kommune.no

På vegne av de kommunalt ansatte fysioterapeutene i Nordre Land kommune

Liv Thorseng
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