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Bydel Vestre Aker v/ 

Administrasjon og politikere i bydelen     Oslo den 20.07.2020 

 

Uakseptable kutt i fysioterapitjenesten i bydel Vestre Aker. 
For mennesker med Bekhterevs sykdom får innsparingen i bydel Vestre Aker svært 

alvorlige konsekvenser. Dette i form av redusert livskvalitet og redusert bevegelighet, 

tilstivning, redusert funksjon, økte smerter og betydelige problemer i å fungere i hverdagen. 

 

Innsparingen er kortsiktig tankegang og planlegging. Økte kostnadene kommer igjen ved økt 

behov for helse- og omsorgstjenester for de som sliter mest. Behovet for hjelp til å komme seg 

opp og kle seg og ellers hjelp til daglige gjøremål vil øke. Ved inaktivitet eskalerer 

bevegelsestap og smerter når nødvendig hjelp til å holde seg i gang blir borte, og med økt 

medisinbruk som resultat. Dette gir høyere kostnader ved at behovet for helse- og 

omsorgsplasser og sykehjemsplasser øker.  

 

For de som sliter med å holde seg i arbeids- og samfunnsliv kan konsekvensene ved reduserte 

behandlingstilbud bli ille. Det kan resultere i hyppigere og lengre sykemeldingsperioder og ha 

som ytterste konsekvens at de faller ut av arbeidslivet og ender som uføretrygdede. Vi kan 

legge til at Bekhterev sykdom debuterer i ung alder. En regner med at få eller ingen får 

diagnose etter 40 -45 år. De som får den etter den alderen har ikke fått stilt diagnose tidlig nok. 

 

For de yngre kan dette føre til at de får avbrutt utdanning. For mennesker med kroniske 

livslang sykdom som Bekhterevs sykdom og beslektede sykdommer er utdanning avgjørende 

for å komme ut arbeid som kan tilpasses den enkeltes situasjon. 

 

Det er ingen spøk å ha en slik kronisk gradvis mer invalidiserende sykdom. Den jobber mot 

deg 24 timer i døgnet 365 dager i året og tar aldri ferie. Det er en evig kamp å holde seg i gang 

og jobbe for å unngå og utsette sykdomsutviklingen. Det er helt avgjørende med hjelp fra 

fysioterapeuter og andre. Manuell-/ fysioterapeut har en nøkkel rolle som er av uvurderlig for å 

holde seg oppgående. 

 

For kronikere er alternativet å oppsøke fysioterapeuter uten driftsavtale umulig av 

økonomiske årsaker. Det vil ta knekken på økonomien grunnet at kronikkere har vedvarende 

behov fysioterapi, dog kanskje i noe varierende intensitet, for å kunne fungere i samfunns-, 

arbeidsliv og i hverdagen. Fysioterapeuter med driftsavtale går inn under egenandelstak 2 

ordningen og når en har oppnådd dette egenandelstaket påløper ikke flere kostnader. For 

fysioterapeuter uten driftsavtale dekkes ingen kostnader av det offentlige. 

 

Oslo Bekhterevforening ser svært alvorlig på situasjonen med kutt i behandlingstilbudet. 

Vi er veldig bekymret over konsekvensene av dette kuttet.  

Vi vil på det innstendigste be om at bydelen omgjør beslutningen om å kutte i fysioterapitilbudet. 

 

Vi er behjelpelig og med ytterligere informasjon, råd og veiledning ved behov, om ønskelig 

 

Vennlig hilsen 

Bekhterevforeningen i Oslo og omegn/v 

 

Jon Hagfors 

Leder 
Mob: 95276433 
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