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SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) – FYSIO- OG 

ERGOTERAPITJENESTER. VENTETID 

  

Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen (SV) av 01.02.2018: 

 

Jeg får mange henvendelser fra innbyggere og tjenesteapparatet om at ventetider til fysio- og 

Ergoterapitjenester ofte kan være svært lange. 

Mitt spm til byrådet er: 

- Hva er byrådets kunnskap om dette, målt opp mot f.eks. ASSS-nettverket anbefalte 

prioriteringsnøkkel? 

- Ser byrådet behov for initiativ her? 

 

Svar: 

Muskel- og skjelettsykdommer bidrar til helsetap og på sikt fravær fra arbeidslivet. Det er også 

vanligere hos personer med lav sosioøkonomisk status. For å bidra til god helse blant byens 

innbyggere, holde folk i arbeid og å utjevne sosiale forskjeller, er det viktig for byrådet at fysio- 

og ergoterapitjenesten styres og ledes godt.  

 

For fysio- og ergoterapi har vi kun statistikk for årsverk, og jeg kjenner ikke til statistikk for 

ventetid for fysio- og ergoterapitjenester, verken i Oslostatistikken eller hos Statistisk sentralbyrå. 

ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner) prioriteringsnøkkel er frivillig 

å bruke i Oslo kommune, og prioriteringsnøkkelen er ikke forankret noe annet sted enn i det 

faglige nettverket til ASSS som et forslag. Noen benytter prioriteringsnøkkelen på frivillig basis. 

 

For å få helhetsbilde på ventetid, måtte vi også ta med de privatpraktiserende fysioterapeutene 

med driftsavtale. De behandler de fleste pasientene. Disse er organisert i bydeler og Helseetaten. 

Forutsetningene for å få til dette, er avhengig av at staten legger til rette for dette både i lovverk og 

når det gjelder tilrettelegging for å innhente aggregerte data. Det gjenstår dessverre.   

 

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale trådte i 

kraft fra 01.01.2018. Den er en presisering av de krav som følger av helse- og 

omsorgstjenesteloven og annen lovgivning. I § 23 står det at departementet bestemmer når 

paragraf 16 om krav til rapportering skal tre i kraft:  

 



 

 2 

«Fysioterapeuten skal avgi nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål for å ivareta 

myndighetenes ansvar for et forsvarlig helse- og omsorgstilbud og faglig utvikling av 

fysioterapitjenester. Staten eller kommunen fastsetter, i samarbeid med fysioterapeuten, 

hvilke data som skal avgis. De alminnelige regler om taushetsplikt gjelder ved utlevering 

av opplysninger etter første ledd.» 

 

Inntil §23 trår i kraft har ikke kommunen nødvendig hjemmel til å pålegge de kommunale 

fysioterapeutene å rapportere på dette. Det elektroniske verktøyet for å kunne rapportere på de 

ønskede parametrene er heller ikke på plass. En manuell rapportering vil, i tillegg til at den ikke er 

hjemlet, være svært tidkrevende og omfattende, både for den enkelte fysioterapeut, og mottaker. 

Inntil nasjonale myndigheter legger til rette for en rasjonell rapportering både i lovverk og 

rasjonell datainnhenting, er det knapt mulig for kommunen å skaffe seg tilstrekkelig oversikt på 

dette feltet.  

 

Helseetaten har nettverk for fysio- og ergoterapiledere som har faste møter. Tematikken rundt 

rapportering av ventelister og prioriteringer blir tatt opp i dette nettverket. Jeg vil også vurdere om 

det skal gjøres fremstøt over for staten slik at paragraf 23 snarest kan tre i kraft slik at Kommune-

Norge får nødvendig hjemmel for å innhente data. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tone Tellevik Dahl 

byråd  

Godkjent elektronisk 
 

   

Kopi til: Ivar Johansen (SV)  

 


