
Til Hole Kommune 
 

Hole Fysioterapi Da kommer med innspill til kommunebudsjettet som ligger ute til høring.  

 

I 2021 hadde vi en sak i Ringerikes Blad ang lange ventelister og flere år med 

underbemanning for avtale-fysioterapi i Hole kommune som driver praksis ved Hole 

Fysioterapi på Vik Torg.Vi fikk etterfølgende god kontakt med lokalpolitikere i både Høyre, 

Senterpartiet og Arbeiderpartiet som anerkjente problemstillingen. Spesielt god 

kommunikasjon fikk vi med Hole Høyre som også kom med klare løfter om at de skulle ordne 

opp i saken. Vi har hatt saken vår oppe i levekårsutvalget flere ganger og også i 

formannskapet. Vi har nå sittet og ventet gjennom 2 budsjett forhandlinger i 2021 og 2022 om 

at lovnader fra politikere skulle bli overholdt. Men dessverre forgjeves. Vi ser nå på budsjettet 

som er til vurdering, at det atter en gang ikke er noen økte midler til avtalefysioterapi i Hole 

Kommune. Det er så langt kun tomme lovnader fra politikerne. Vi mener vi har grundig 

dokumentert overfor politikere og administrasjon situasjonen hos oss.   

 

- Lange ventelister, vi har nå ikke mulighet til å prioritere de som kommunen ønsker vi skal 

prioritere (sykemeldte, barn og nyopererte)   
 

- Kommunestatistikk tallene (KOSTRA) er tydelige på at Hole ligger langt nede på listen over 

sammenlignbare kommuner når det gjelder årsverk avtalefysioterapi. Jevnaker er en 

sammenlignbar kommune som har 3,6 årsverk, Hole har 2,25.  
 

- Manglende oppjustering av fysioterapi stilling. Sist justering var i 2001. Over 20 år siden. 

Denne burde ha blit korrigert og fulgt befolkningsveksten.   
   
Befolkningsvekst siste årene / behov for fysio  

År  Befolkning  

1985  4215  

2000  4977  

2010  5976  

2021  6799  

   

I 1985 var det 1,5 årsverk stilling, og nå i 2021 er det 2,25. På 35 år har det kun vært 0,75% 

økning i årsverk. Til sammenligning har Jevnaker kommune med ca. samme folketall 3,6 

årsverk for avtalefysioterapeuter.   
Dette må også sees i sammenheng med hvordan samfunnet og fysioterapi som fag har utviklet 

seg på over 30 år. Vi lever lenger, det er større trykk på heletjenester. 50% av alle 

sykemeldinger er muskelskjelett relatert. Fysioterapi er en lovpålagt kommunal helsetjeneste. 

Opptrening og rehabilitering er i dag forskningsbasert førsteprioritet før evt kirurgi for mange 

muskel-skjelett relaterte skader.   
   
KOSTRA tall  

Hole kommune ligger på plass 31 av 37 sammenlignbare kommuner i forhold til årsverk for 

avtale fysioterapeuter.  

De som jobber ved Hole fysioterapi har i mange år jobbet ut over arbeidsavtalen sin pga stor 

pågang.  
   
   



Hva er implikasjonene for å ikke ha full dekning av avtalefysioterapi i en kommune?   
 

Fysioterapi er en lovpålagt kommunal helsetjeneste. Fysioterapeuter med kommunal avtale er 

på lik linje med fastleger underlagt statlig takstsystem og frikortordning. Dette er en viktig del 

av den kommunale helsetjenesten i forlengelse av velferdssamfunnet vårt der helsetjenester 

skal være tilgjengelig for alle innbyggere i en kommune, uavhengig av økonomiske 

forutsetninger. Faren for å ikke ha god nok dekning er at pasienter tvinges til å oppsøke 

helprivate helsetilbud. Dette kan fungere for de som har råd til dette, men er verre for de som 

sliter med økonomien. Kommunen burde være bevisst på at helsetjeneste-tilbud er tilgjengelig 

for alle innbyggere. Avtale - fysioterapeuter jobber med muskelskjelett skader. Dette er også 

den største gruppen av sykemeldte. Så det gir stor mening samfunnsøkonomisk at disse 

pasienten får rask oppfølging slik at de kommer raskest mulig tilbake til jobb.  

   
   
   
Konklusjon:   

Vi har nå siden vår 2021 hatt jevn kontakt med levekårsutvalget og administrasjonen. Der har 

vi også dokumentert ventelister og arbeidssituasjonen vår. Vi har i dette skrivet igjen 

poengtert både kvantitativt (tall, KOSTRA, ventelister) og kvalitativt (bekymringer fra oss og 

frustrasjon fra pasienter,) vi vet at pasienter som har ventet lenge har skrevet til 

levekårsutvalget.   
I et helsepolitisk perspektiv, ut fra samhandlingsreformen at helsetjenester skal være mer 

lokal forankret, mener vi at Hole Fysioterapi/avtalefysioterapi har en meget vesentlig rolle. 

Det er vi som trener opp etter operasjoner, følger opp fysiske skader og sykemeldte i tett 

samarbeid med fastlegene. Hole Fysioterapi er eneste klinikken med kommunal avtale fra 

Hole kommune. Vi er også da eneste klinikk i kommunen med manuellterapeut som er 

primærkontakt på muskelskjelett lidelser. Det vil si ha mulighet til sykemelding og 

henvisning til røntgen/MR og til spesialisttjenesten på sykehuset.   
   

Ut fra tallene og ventelistene mener vi det er et stort behov for oppjustering av eksisterende 

tilskudd til fysioterapeut og manuellterapeut ved Hole Fysioterapi.  Ingen av oss har 100% 

stillinger men har i mange år jobbet utover stillingene vi har avtale på. 

  

Vi vil også igjen minne om at staten har en klar veiledning for å justere opp eksisterende 

tilskudd til faktisk arbeidsvolum.  

Justering av driftstilskudd 

Det vises til at Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 fastsatte «Forskrift om 

oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter», gjeldende fra 1.1.2012. 

Bakgrunnen for forskriften er at 

Staten har oppfordret kommunene til å øke hjemmelen til fysioterapeuter med deltidshjemler slik at 

denne er i tråd med det faktiske arbeidsvolum.1 

Det har tidligere imidlertid vært uklart hvorvidt kommunehelsetjenesteloven § 4-2 første ledd gir 

adgang til å oppjustere en eksisterende avtalehjemmel ved intern utlysning i kommunen, eller om 

kommunen må utlyse eksternt. Denne rettslige usikkerheten har medført at en del kommuner ikke har 



foretatt endringer i driftsavtalehjemlene, selv om det har vært et ønske både fra kommunen og 

fysioterapeuten som har avtale med kommunen.2 

Gjennom den nye forskriften legges det til rette for oppjustering av driftsavtalehjemler til faktisk 

arbeidsvolum uten at man må utlyse stillingen eksternt. Den rettslige usikkerheten er dermed fjernet. 

På denne bakgrunn søker Liv Bæra Grøtnes (Fysioterapeut) og Alexander Jacobsen (Fysioterapeut / 

Manuellterapeut) om oppjustering av våre driftsavtalehjemler med Hole kommune. Eksisterende 

hjemler er på 87,5 %. Faktisk arbeidsvolum er 100 %, dokumentasjon er tidligere vedlagt 

Levekårsutvalg og Formannskap / Administrasjon.  

Oppjustering av eksisterende avtalehjemler vil koste Hole Kommune  

Kr. 124.200 årlig.  

 

Etter en lang kamp og mange lovnader håper vi på et positivt resultat for oss i budsjettprosessen.  

 

 

 

   

   

   
  

  
  
 


