
Takster for manuellterapi

Forenklet utdrag fra «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi» og må brukes sam-
men med denne. Forskriften fins på www.lovdata.no.

Honorar-  
takst 

Refusjons-  
takst

Pasientens  
egenandel

Undersøkelse
A 1d Undersøkelse, inntil 30  minutter. Taksten kan benyttes inntil 

4 ganger for samme sykdom/skade pr. kalenderår. 
418 kr 233 kr 185 kr

A 1f Tillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst 1d. 195 kr 195 kr 0 kr

A 1g Tillegg ved undersøkelse i samband med utforming av 
individuell plan eller tverrfaglig utredning av rehabiliteringspasient. 

110 kr 110 kr 0 kr

A 1h Tillegg for undersøkelse hos manuellterapeut. 74 kr 74 kr 0 kr

A 1i Tillegg for diagnostisk ultralyd 200 kr 100 kr 100kr

B0d Undersøkelse via video 418 kr 233 kr 185 kr

B0f Tillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst B0d. 195 kr 195 kr 0 kr

Behandling
A8a Behandling hos manuellterapeut 284 kr 107 kr 177 kr
A8b Tillegg for behandling ut over 20 min pr. påbegynte 10 min. 120 kr 56 kr 64 kr
B2a Videokonsultasjon hos manuellterapeut 284 kr 107 kr 177 kr
B2b Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B2a 120 kr 56 kr 64 kr

C34 Behandling i grupper på inntil 10 personer.       
C 34a For de første fem personer i 30 minutter, pr. pasient. 78 kr 19 kr 59 kr
C 34b For de neste fem (6-10) personer, pr. pasient. 62 kr 3 kr 59 kr
C 34c  For de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient. 142 kr 40 kr 102 kr
C 34d For de neste fem (6-10)personer, pr. pasient. 107 kr 5 kr 102 kr
C 34e For de første fem personer i 90 minutter, pr. pasient. 206 kr 59 kr 147 kr
C 34f  For de neste fem (6-10) personer, pr. pasient. 154 kr 7 kr 147 kr 
C 34g Tillegg for behandling i basseng, pr. pasient 39 kr 15 kr 24 kr
C 34h Tillegg for behandling i grupper på 2-4 deltakere, pr. pasient. 27 kr 27 kr 0 kr

Trening
A 10 Veiledet trening, minst ½ time. 30 kr 3 kr 27 kr

Annet
A 4 Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikker-

hetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/
forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

68 kr 68 kr 0 kr

D 40 Tillegg pasienter over 80 år/rullestolbruker 18 kr 18 kr 0 kr

Samhandling
E50a Møtegodtgjørelse med reisetid når manuellterapeuten deltar i samarbeid med annet 

helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg 
for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time.

347 kr 347 kr 0 kr

E50b Senere pr. påbegynt halvtime. 347 kr 347 kr 0 kr

E51a Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient.  
139 kr 139 kr 0 kr

E51b Skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når dette gjøres uten 
samtidig undersøkelse eller behandling. 236 kr 236 kr 0 kr

E51c Skriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller 
behandling. Benyttes ikke ved rekvirering av pasientreiser. 236 kr 236 kr 0 kr

E52 Nødvendig samtale med pårørende/foresatte, per påbegynt 15 min. 156 kr 156 kr 0 kr

Helsenett
H2a Elektronisk samhandling via Helsenettet 970 kr 970 kr 0,- 
H2b Tillegg for fysioterapeut som ikke deler kostnaden ved oppkobling 931 kr 931 kr 0,-

Koronakompensasjon
H 10 Kan utløses én gang i perioden 1.7.–31.12.2021 12 446 kr 12 446 kr 0,- 

 
 

Gjeldende fra 1. juli 2021 - 30. juni 2022

For manuellterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen



For manuellterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen

Merknad A1
Hver av takstene A1a, A1d, A3a, A8a og A9a teller som 
en behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i 
samme behandling, pasienten skal ha fysioterapeutens 
fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden og over-
lapping i tid av pasientbehandlinger honoreres ikke. 
Inkludert i takstene ligger honorar for for- og etterar-
beid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er 
til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Innen-
for tiden som utløser A1a, A1d, A3a, A3b, A8a, A8b el-
ler A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive journalnotat, 
henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til av- og påkled-
ning kan også inngå i tiden som det kreves refusjon for. 

Merknad A2
Bruk av takst A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og 
funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diag-
nose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.  
 
Merknad A3
Råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopp-
legget er inkludert i taksten. Nødvendig opplæring, veiled-
ning til egentrening og sykdomsmestring kan inngå i taksten 
når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabilite-
ringsopplegg. Dette gjelder også nødvendig tilpasning, veiled-
ning, opplæring og vurdering av behov for hjelpemidler. Ved 
lymfødembehandling kan også tid medgått til måltaking og 
tilpasning av strømper inkluderes i taksten.
 
Merknad A4
Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av 
manuellterapeut. Med manuellterapeut menes i denne for-
skriften fysioterapeut som er registrert i Helsepersonellregis-
teret med tilleggskompetansen sykmeldings-, rekvisisjons- og 
henvisningsrett. 
Fysioterapeut som er under masterutdanning i manuellterapi 
eller godkjent tilsvarende videreutdanning i manuellterapi, 
kan benytte takstene A8a og A8b i forbindelse med veiledet 
praksis som er nødvendig for å få godkjent utdanningen. 

Merknad A6
Utgifter til veiledet trening (A10) dekkes på følgende vilkår:
- Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og 
være i et pågående behandlingsopplegg
- Fysioterapeuten vurderer at egentrening ikke vil gi et til-
fredsstillende resultat
- Fysioterapeuten er tilgjengelig for råd og veiledning.
Taksten kan benyttes når pasienten i løpet av behandlings-
perioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset 
treningsprogram. Taksten kan benyttes inntil 5 ganger mel-
lom to behandlinger. 

Merknad A7
Takst A4 kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administra-
tiv karakter, f.eks. ved bestilling av time.
 
Merknad B1:
Bruk av takstene B0a–f, B1a–b, B2a–b og B3a–b forutsetter at 
videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjons-
sikkerhet.
B-takstene benyttes i stedet for tilsvarende A-takster når un-
dersøkelse og behandling skjer via video, og merknadene til 
A-takstene gjelder tilsvarende for B-takstene så langt de pas-

ser. Takstene B0a, B0c, B0d og B0f benyttes ved undersøkelse 
via video, mens B1a–b, B2a–b og B3a–b benyttes ved behand-
ling via video. Takstene B1a–b, B2a–b og B3a–b kan også be-
nyttes ved behandling via telefon når det på forhånd er avtalt 
med pasienten at behandling skal skje via telefon. Utarbeidel-
se og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram er 
inkludert i takstene.
Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og 
telefonkonsultasjoner.  

Merknad C1
Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:
1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/ 
eller behandling.
2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden  
og følge opp hver person i gruppen.
3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen. 
Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og 
epikrise. 

Merknad C2
Hver av takstene C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e 
og C34f teller som en behandling. Overlapping i tid mellom 
gruppebehandlinger honoreres ikke.
 
Merknad C3
Nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og syk-
domsmestring kan inngå i takstene C33a-b og C34a-f når 
dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliterings-
opplegg.
 
Merknad E1
Takst E 50a. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose 
og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utar-
beiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av 
hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjø-
relse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter 
til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for 
å foreta undersøkelse og behandling.
 
Merknad E2
Takst E51b kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring 
til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må 
kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen. 
 
Merknad H1 
Takst H2a og H2b kan benyttes en gang per kalendermåned og 
maksimalt 12 ganger per kalenderår når oppgjør sendes elek-
tronisk via Helsenettet.
 
Merknad H2 
Medlemskap i Helsenett er knyttet til virksomheten og regis-
treres på organisasjonsnummer. Dersom flere terapeuter sen-
der oppgjør fra samme org.nummer, kan ikke H2b utløses. Inn-
tak av vikar som kommunikasjonspart under hjemmelshaver 
sitt medlemskap i NHN, begrenser ikke retten til å kreve H2b.
 
Kompensasjon – takst H10
Takst H10 er kompensasjon for mindreinntekt som følge av 
covid-19-pandemien. Avtaleterapeut kan kreve taksten én 
gang i perioden 1.7.2021 til og med 31.12.2021, og dette gjelder 
uavhengig av om fysioterapeuten har én eller flere driftsavta-
ler. Krav må fremsettes overfor Helfo innen 31.12.21.

Merknader til takstene
Utdrag fra Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


