
Takster for manuellterapi

Honorar-  
takst 

Refusjons-  
takst

Pasientens  
egenandel

Merk-
nader

Undersøkelse
A 1d Undersøkelse ved igangsetting av behandlingsopplegg hos fys-

ioterapeut med  rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, eller når 
henvisende behandler  ønsker å få pasienten vurdert/undersøkt 
av fysioterapeut med rett til å utløse  takst A8, A9 eller A2k og 
ved undersøkelse av barn under 12 år, inntil 30  minutter. 

378,- 208,- 170,- A1, A2

A 1f Tillegg for varighet ut over 30 minutter, jf. takst 1d. 176,- 176,- 0,- A1, A2

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

100,- 100,- 0,- 

A 1h Tillegg for undersøkelse hos manuellterapeut. 64,- 64,- 0,-

Behandling
A8a Behandling hos manuellterapeut 250,- 90,- 160,- A1, A4
A8b Tillegg for behandling ut over 20 min pr. påbegynte 10 min. 104,- 46,- 58,- A1, A4

C34 Behandling i grupper på inntil 10 personer.       C1, C2
C 34a For de første fem personer i 30 minutter, pr. pasient. 70,- 15,- 55,- C1, C2
C 34b For de neste fem (6-10) personer, pr. pasient. 55,- 0,- 55,- C1, C2
C 34c  For de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient. 129,- 32,- 97,- C1, C2
C 34d For de neste fem (6-10)personer, pr. pasient. 97,- 0,- 97,- C1, C2
C 34e For de første fem personer i 90 minutter, pr. pasient. 190,- 52,- 138,- C1, C2
C 34f  For de neste fem (6-10) personer, pr. pasient. 138,- 0,- 138,- C1, C2
C 34g Tillegg for behandling i basseng, pr. pasient 34,- 13,- 21,- C1
C 34h Tillegg for behandling i grupper på 2-4 deltakere, pr. pasient. 25,- 25,- 0,-

Trening
A 10 Veiledet trening, minst ½ time. 30,- 5,- 25,- A6

Annet
A  2g Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi 

eller slyngeterapi. 20,- 10,- 10,- 
D 40 Tillegg for undersøkelse og/eller behandling av pasienter over 

80 år/rullestolbruker. 17,- 17,- 0,-
Eksp.gebyr for forsendelse av henvisning, rekvisisjon e.l. 59,- 0,- 59,-

Samhandling
E50a Møtegodtgjørelse med reisetid når manuellterapeuten deltar i samar-

beid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behand-
lings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for 
arbeid i inntil en halv time. Taksten beregnes for den samlede møte-/
reisetid, ikke per pasient. Taksten kan også brukes ved planlagte 
telefonmøter.  

310,- 310,- 0,- E1

E50b Senere pr. påbegynt halvtime. 310,- 310,- 0,- E1

E51a Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om 
enkeltpasient.  125,- 125,- 0,- E2

E51b Skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når 
dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. 210,- 210,- 0,-

E51c Skriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette gjøres uten samtidig un-
dersøkelse eller behandling. Benyttes ikke ved rekvirering av pasientreiser. 210,- 210,- 0,-

E52 Nødvendig samtale med pårørende/foresatte, per påbegynt 15 min. 140,- 140,- 0,-

 
 

Gjeldende fra 1. juli 2017 - 30. juni 2018

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, 
kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

For manuellterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen


