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Beskrivelse av
rapporten
Formålet med rapporten
En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo
er å effektivisere bruken av statistikk og analyse
i kontrollarbeidet. Formålet med rapporten er å
•
•
•

gi Helfo en oversikt over bruk av takster
gi fysioterapeutene en mulighet til å se
på egen praksis opp mot gjennomsnitt
og andre nøkkeltall
trekke frem enkelte interessante
momenter knyttet til takstbruk

Statistikkens målgruppe
Rapporten er laget for medarbeidere i Helfo,
fysioterapeuter og andre som kan være
interessert i statistikk over takstbruk. Rapporten
inneholder statistikk knyttet til fysioterapeuter,
som fordeles praksistypene
allmennfysioterapeuter, manuellterapeuter og
psykomotorikere. Utdanningskandidater er
inkludert i tilhørende praksistype.
Antall behandlere per praksistype1
Allmennfysioterapeuter: 2.832
Manuellterapeuter:
604
Psykomotorikere:
408
Datagrunnlag og metode
Rapporten tar utgangspunkt i statistikk fra
KUHR2 over fysioterapeutenes innsendte
refusjonskrav for undersøkelse og behandling
utført i 2019. Datagrunnlaget inneholder kun de
elektroniske refusjonskravene. Dette utgjør
99,8 prosent av behandlede refusjonskrav på
fysioterapiområdet. Kravene inneholder blant
annet informasjon om takster, diagnoser,
egenandelskoder og refusjonsbeløp.
Ikke mottatte refusjonskrav
Tallene i denne rapporten er basert på innsendte
refusjonskrav for 2019, behandlet frem til 5. mai
2020. I hovedsak vil de fleste refusjonskrav for
behandlinger i 2019 være med, men noen
mindre avvik kan forekomme på grunn av fristen
for innsending av krav på seks måneder.

Bruk av statistikken
Denne rapporten viser statistikk over
refusjonskrav for fysioterapeuter som kan være
relevant både i og utenfor Helfo.
Det er viktig å understreke at takstbruk som
avviker fra gjennomsnittet ikke nødvendigvis er
feil takstbruk. Det kan være mange årsaker til
avvik, blant annet pasientsammensetning og
geografisk plassering.
Definisjoner av begrep i statistikken
Gjennomsnitt
Gjennomsnittet er et vanlig mål for
sentraltendensen. Tallet får man ved å summere
alle verdier og dividere på antall observasjoner.
Nedre kvartil
Nedre kvartil er den verdien som deler et sortert
materiale i de nederste 25 prosent fra de
øverste 75 prosent.
Median
Median er den midterste verdien i et datasett
sortert fra minst til størst. Median er ofte et
bedre mål enn gjennomsnittet, siden
gjennomsnitt potensielt preges av ekstreme
verdier.
Øvre kvartil
Øvre kvartil er verdien som i et sortert materiale
deler de 75 prosent nederste verdiene fra de
25 prosent øverste.
Gjennomføring
Datauttrekk og bearbeiding av nøkkeltallene ble
gjennomført i mai 2020. Tallene er bearbeidet
av analyseressurser i Helfo Kontroll.

Beregning av nøkkeltall
Nøkkeltallene som presenteres i tabellene til
slutt i rapporten er beregnet for fysioterapeuter
med minimum 100 regninger innenfor aktuell
praksistype i 2019. Øvrige tall som presenteres
inkluderer alle fysioterapeuter med regninger
innenfor aktuell praksistype.
I utregningen av nøkkeltallene er det kun tatt
med de fysioterapeutene som benytter den
aktuelle taksten. Derfor representerer ikke
tallene nødvendigvis hva som er normalt for hele
gruppen av fysioterapeuter, men for de som har
brukt den aktuelle taksten dette året.
1
2

En behandler kan være registrert og sende inn refusjonskrav for mer enn én praksistype.
KUHR står for kontroll og utbetaling av helserefusjon og er Helfos automatiske oppgjørssystem.

Utbetalt refusjon
for alle fysioterapeuter
Total refusjon
I 2019 var total refusjon for
fysioterapiområdet 1,9 milliarder,
mens det var 8,9 millioner regninger.

Figur 1: Utbetalt refusjon

Figur 2: Antall regninger

Refusjon til allmennfysioterapeuter
utgjør 68 prosent av utbetalingene
på fysioterapiområdet.
Refusjon per praksistype
Allmennfysioterapeuter
1 300
Manuellterapeuter
428
Psykomotorikere
169
Tall i millioner kr

Refusjon per regning
Figur 3 viser refusjon per
regning. Dette nøkkeltallet er
utregnet som total refusjon på
området dividert med totalt
antall regninger.
Gjennomsnittlig
refusjonsutbetaling
Figur 4 viser gjennomsnittlig
utbetalt refusjon til behandlere
innenfor hver praksistype,
oppgitt i 1000 kr.

Figur 3: Refusjon per regning

Figur 4: Gjennomsnittlig
refusjon per unike behandler

Utbetalt refusjon
allmennfysioterapeuter
Topp ti takster etter
refusjonskrav
Til sammen ble det utbetalt
1,3 milliarder kroner til
allmennfysioterapeuter i 2019.

Figur 5: Topp ti takster
Allmennfysioterapeuter

Allmennfysioterapeutene benyttet 45
ulike takster.
Figur 5 viser de ti takstene det ble
utbetalt mest refusjon for til
allmennfysioterapeuter. Disse ti
takstene utgjør 91 prosent av
refusjonsutbetalingene.
De 35 andre takstene som ble
benyttet står for de resterende
9 prosent. For syv takster var
utbetalingen mindre enn 100 000
kroner per takst.

Andel av total refusjon
De to takstene med høyest
refusjonsutbetaling består av takster
for individuell behandling i 20
minutter og per påfølgende,
påbegynte 10 minutter. Disse fem
takstene utgjør rundt 71 prosent av
refusjonsutbetalingen til
allmennfysioterapeutene.

Figur 6: Taksters andel av total refusjon
Allmennfysioterapeuter
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Utbetalt refusjon
manuellterapeuter
Topp ti takster etter
refusjonskrav
Til sammen ble det utbetalt 428
millioner kroner til manuellterapeuter
i 2019.

Figur 8: Topp ti takster,
Manuellterapeuter

Manuellterapeutene benyttet 45 ulike
takster.
Figur 7 viser de ti takstene det ble
utbetalt mest refusjon for til
manuellterapeuter. Disse ti takstene
utgjør 96 prosent av
refusjonsutbetalingene.
De 35 andre takstene som ble
benyttet står for de resterende
4 prosent. For 14 takster var
utbetalingen mindre enn 100 000
kroner per takst.

Andel av total refusjon
De to takstene med høyest
refusjonsutbetaling er takster for
individuell behandling hos
manuellterapeut i 20 minutter og per
påfølgende, påbegynte 10 minutter.
Disse utgjør 76 prosent av
refusjonsbetalingene. Deretter følger
takst for undersøkelse ved
igangsetting av behandling.

Figur 8: Taksters andel av total refusjon
Manuellterapeuter

Topp 4-10
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Utbetalt refusjon
psykomotorikere
Topp ti takster etter
refusjonskrav
Til sammen ble det utbetalt 169
millioner kroner til psykomotorikere i
2019.

Figur 9: Topp ti takster
Psykomotorikere

Psykomotorikerne benyttet 38 ulike
takster.
Figur 9 viser de ti takstene det ble
utbetalt mest refusjon for til
psykomotorikere. Disse ti takstene
utgjør 96 prosent av
refusjonsutbetalingene.
De 28 andre takstene som ble
benyttet står for de resterende
4 prosent. For 14 takster var
utbetalingen mindre enn 100 000
kroner per takst.

Andel av total refusjon
De to takstene med høyest
refusjonsutbetaling er takster for
individuell behandling hos
fysioterapeut med
tilleggskompetanse i psykomotorisk
fysioterapi. Disse utgjør 87 prosent
av refusjonsbetalingene.

Figur 10: Taksters andel av total refusjon
Psykomotorikere
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Takstbruk
gruppebehandling
Takster for behandling i grupper
I 2019 ble det utbetalt 156 millioner
kroner til fysioterapeuter for
C-takster som er takster for
behandling i grupper. Dette utgjør
8 prosent av refusjonsbetalingen til
fysioterapeutene. Til sammenligning
utgjør takster for individuell
behandling3 74 prosent.

Figur 11: Andel av total refusjon for individuell
behandling og behandling i grupper
Alle fysioterapeuter

Figur 12 viser totalt antall C takster4
refundert i årene 2015, 2016, 2017,
2018 og 2019. Bruken av takstene
har vært relativt jevn de siste årene.

Figur 12: Antall C-takster i 2015 – 2019
Alle fysioterapeuter

Antall pasienter i grupper
Figur 13 viser antall pasienter i
grupper der C-takster er benyttet i
2019. 18 prosent av disse gruppene
har ti pasienter. 57 prosent av
gruppene har mer enn fem
pasienter.

Figur 13: Antall pasienter i grupper
Alle fysioterapeuter
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Gjelder takstene A2a-f, A3a-b, A8a-b og A9ab.

Med unntak av takstene C34g og C34h

Utvikling
Refusjon siste tre år
Utvikling refusjon siste tre år
Figur 14 viser utviklingen i
refusjonskrav fordelt på
praksistype de siste tre årene. Det
har vært en jevn økning i total
refusjon på området de siste tre
årene.
Kategori/endring
Allmennfysioterapeuter
Manuellterapeuter
Psykomotorikere
Totalt

2017 2018

2018 2019

Figur 14: Utvikling refusjon siste tre år
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Refusjonsutbetaling
fordelt etter praksistype
Tabell 1: Nøkkeltall om refusjon

Tabellen inneholder tall for alle behandlere i hver praksistype uten begrensning med hensyn til antall
regninger innsendt.

Takstbruk
allmennfysioterapeuter
Taksttabellene viser tall* for elektroniske regninger fra fysioterapeuter med minimum 100 regninger.
Tabellene følger samme inndeling av takster som i takstforskriften kapittel 3.
Tabell 2: A. Undersøkelse og individuell behandling

Tabell 3: C. Behandling i grupper

Tabell 4: E. Samhandling/ H. Elektronisk samhandling

Tabell 5: D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker. / F. Behandling i pasientens
hjem m.m. G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

*Tallene i hakeparentes viser takstbruk i andel av totalt antall regninger, ekskludert regninger med takst
A10 eller H-takster.

Takstbruk
manuellterapeuter
Taksttabellene viser tall* for elektroniske regninger fra manuellterapeuter med minimum 100 regninger.
Tabellene følger samme inndeling av takster som i takstforskriften kapittel 3.
Tabell 6: A. Undersøkelse og individuell behandling

Tabell 7: C. Behandling i grupper

Tabell 8: E. Samhandling/ H. Elektronisk samhandling

Tabell 9: D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker. / F. Behandling i pasientens
hjem m.m. G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

*Tallene i hakeparentes viser takstbruk i andel av totalt antall regninger, ekskludert regninger med takst
A10 eller H-takster

Takstbruk
psykomotorikere
Taksttabellene viser tall* for elektroniske regninger fra psykomotorikere med minimum 100 regninger.
Tabellene følger samme inndeling av takster som i takstforskriften kapittel 3.
Tabell 10: A. Undersøkelse og individuell behandling

Tabell 11: C. Behandling i grupper

Tabell 12: E. Samhandling/ H. Elektronisk samhandling

Tabell 13: D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker. / F. Behandling i pasientens
hjem m.m. G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

*Tallene i hakeparentes viser takstbruk i andel av totalt antall regninger, ekskludert regninger med takst
A10 eller H-takster

Beregningsgrupper
- hvordan andeler er beregnet
Tallene i tabell 2 - 13 gjelder elektroniske regninger fra fysioterapeuter med minimum 100 regninger
innenfor aktuelle praksistype i 2019.
Andelene som oppgis i hakeparentes i tabellene 2 - 13 er beregnet av fysioterapeutenes andelsmessige
bruk av de ulike takstene. Andel takstbruk er beregnet i prosent av totalt antall regninger ekskludert
regninger med takst A10 eller H-takster. For veldig små populasjoner blir ikke øvre og nedre kvartil
beregnet.

