
Innspill til kommunestyremøte 13.12.21. 

Hole kommunestyre i møte 13.12.21, sak årsbudsjett 2022 - økonomiplan/ 

handlingsprogram 2022-2025 

Fysioterapeuter med kommunal avtale i Hole og deres arbeidssituasjon: 

Vi er 3 fysioterapeuter ved Hole Fysioterapi. Vi har stillingsbrøker som følger: 87,5 % 

manuell terapeut, 87,5 % fysioterapeut og 50% psykomotorisk fysioterapi. Til sammen er 

det 2, 25 årsverk. Vi har i mange år jobbet mer enn våre stillingsprosenter på grunn av stor 

pågang. De siste 20 år har kommunen økt avtalehjemler med kun 0,25 % . I samme periode 

har antall innbyggere i Hole økt fra 4977 (år 2000) til 6799 (år 2021), nesten 2000 

innbyggere. Et par eksempler i nærheten av oss er:  Jevnaker som har ganske likt 

innbyggertall ( 6884 ) og har 3,6 årsverk. I Lunner bor det 9117 innbyggere. De har 7,5 

årsverk kommunale avtalefysioterapeuter. De har altså 3 ganger så mange 

avtalefysioterapeuter, men det bor absolutt ikke 3 ganger så mang mennesker der 

Et 100% driftstilskudd er på kr 475 500. Det er ingen tilleggsutgifter for kommunen.  

Costratall: I Hole kommune sin costragruppe er det 37 kommuner. Hole ligger på plass 

nummer 31 i dekning av fysioterapi med driftstilskudd. Bare 6 kommuner bak oss. Så i 

sammenligning med andre kommuner i samme gruppe er det meget lav fysioterapidekning. 

Historikk: 

Det ble i 2014 opprettet et 40% driftstilskudd ved kommunestyrets budsjett møte i 

desember. Men dette ble inndratt som sparing før utlysing da kommunen havnet i Robek. 

Vi som jobber ved Hole Fysioterapi har prøvd å informere administrasjon og politikere siden 

i april i år om vår uholdbare situasjon. Dette har vi gjort gjennom vår leder til kommune 

administrasjonen og til levekårsutvalget. Foreløpig uten at det er lagt inn økte midler i 

budsjettforslaget.  

Bakgrunnen for økt pågang : 

1.  Økt kompetanse – da Manuellterapeut(MT) tok over etter avtrappende 

fysioterapeut sommer 2020. MT har spesialistkompetanse og er primærkontakt. Det 

betyr at MT jobber som en mellomting mellom en fysioterapeut og fastlege med 

spesialist kompetanse på muskelskjelett lidelser(MSK). MT sin rolle i helsevesenet er 

til dels å avlaste fastleger med MSK pasienter som er 70% av fastlege konsultasjoner. 

Dette er en stor fordel for innbyggere og er ment for å korte ned på ventetid for 

utredninger/behandling av denne store pasientgruppen. Vår MT har i tillegg 

videreutdannelse på diagnostisk ultralyd og eget apparat. Dette betyr eksempelvis at 

pasienter ofte nå blir sendt direkte inn til oss etter time hos fastlegen for å vurder 

akuttskader; brudd, sene/muskelskader. Hvis en skade oppdages kan diagnosen 

stilles direkte istedenfor å vente lenge på time til spesialisthelsetjenesten (ortoped, 

revmatolog) Dette har nå blitt en integrert del av det tette samarbeidet mellom 



fastlegene og Hole fysioterapi. Siste 6 månedene har det i gjennomsnitt ligget på ca. 

1 ultralyd vurdering daglig.   

2. Tettere samarbeid mellom fastleger og Hole fysioterapi.  

3. Korona pandemien kan også spille inn. Det er for lite kunnskap om senvirkninger 

etter både vaksiner og sykdommen i seg selv. Vi har sett en økning i eks 

skuldersmerter spesielt diagnosen frossen skulder, etter vaksinering. Men kan ikke 

nødvendigvis konkludere på dette. Permisjon fra jobb kan være faktorer som spiller 

inn i forhold til uspesifikk smerteproblematikk. Mere belastningsskader da folk har 

vært mere aktive i uteaktiviteter samt statisk belastning ved hjemmekontor. Det har 

vært lange ventelister på Røntgen/Mr og utredninger på sykehuset grunnet 

pandemien. Dette kan føre til at pasienter går med smerter lenge og ikke får 

oppfølgning. Potensiell senvirkning av sykdommen er et stort diskusjonstema 

innenfor helsesektoren, der man er redd for en stor gruppe pasienter med 

utmattelses symptomer. Dette nevnes av folkehelseinstituttet som en potensiell stor 

gruppe i tiden fremover. 

 

Ved Hole Fysioterapi er det pasienter i aldersgruppen 7- 90 år, men de fleste er i 

aldersgruppen 18-70 år, den yrkesaktive befolkningen. Muskel og skjelettplager er den 

største enkeltårsak til sykefravær i arbeidslivet. I Norge har 40 % av sykmeldingene en 

diagnose relatert til disse plagene. Ca. 20 % er relatert til psykiske plager. Det er denne 

problematikken vi ved Hole Fysioterapi jobber med daglig, en av få om noen andre 

yrkesgrupper i kommunen. Ved å spare en pasient for en måneds sykmelding er det kr 48 

750 spart. Det er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i dag.  

Vi håper dette innspillet er av interesse og nytte i budsjett arbeidet. 

Med vennlig hilsen fysioterapeutene ved Hole Fysioterapi: 

Eva Smeby, Alexander Jacobsen og Liv Bæra Grøtnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               


