
Uddrag af bemærkninger til høringsudkast Praksisplan på fysioterapi fra kommunerne 

Part Bemærkninger Administrationens bemærkninger 

Kommuner 

Aarhus Kommune Aarhus Kommune kan overordnet støtte op om de 

særlige fokusområder, der i praksisplanen er foreslået 

for region og kommuner på fysioterapiområdet. 

 

Ønsker at tilføje "en sammenhængende 

sundhedsindsats" i forbindelse med "styrke dialogen på 

tværs af sektorer".  

 

Økonomi 

Ønsker et fortsat og skærpet fokus på økonomien, så de 

endnu ikke opnåede mål på området kan indfries 

snarest.  

Andelen af borgere, der får vederlagsfri fysioterapi i de 

midtjyske kommuner, er fortsat højere end 

landsgennemsnittet. Det samme gælder udgifter pr. be-

handlet patient til vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, 

at de mål vedr. økonomien, der var skrevet ind i den 

tidligere praksisplan for fysioterapi, fortsat ikke er nået.  

 

De nye styringsmekanismer i den nye overenskomst 

tager i øvrigt ikke fat på denne problemstilling. Her er 

fokus på udviklingen på landsplan og ikke på niveauet i 

den enkelte region.  

 

Praksisplanen skal skærpes i forhold til at kunne nå 

målsætningen ift. at nå ned på landsgennemsnittet hvad 

angår andelen af patienter, der modtager vederlagsfri 

fysioterapi og gennemsnitlige udgifter pr. patient.  

 

Bemærker, at kapacitetsniveauet i RM er ca. 10 

fuldtidskapaciteter over landsgennemsnittet. Det bør 

indskærpes, hvad der skal gøres for at udgiften pr. 

patient reduceres til landsgennemsnittet, når 

kapaciteten er højere end i resten af landet.  

 

 

 

 

 

 

Tilføjes i praksisplanen 

 

 

 

 

Der er tilføjet, at der er et øget fokus på 

videndeling med øvrige regioner. 

Region og kommuner vil via sekretariatet 

for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi 

sikre videndeling med de øvrige regioner 

og kommunale fællessekretariater om 

udviklingen i økonomi og aktivitet på 

området, herunder tiltag, der har effekt i 

forhold til at reducere de samlede udgifter 

og udgifter pr. patient.  

 

 

Flere styringsredskaber på regionalt 

niveau kan indgå som et tema i 

kommende overenskomstforhandlinger 

  

Det tilføjes i praksisplanen, at en 

revurdering af kapaciteten i regionen kan 

blive nødvendig, hvis der ikke på anden 

vis kan opnås den ønskede udvikling i 

forhold til økonomi og aktivitet. En 

revurdering af kapaciteten vil have 

konsekvenser for kapaciteten for både den 

almene og vederlagsfrie fysioterapi. Der 

skal ligeledes tages højde for udvikling i 

antal patienter og demografi.    

 



 

 

Der opfordres til, at der medtages data fra 2018 i 

praksisplanen.  

 

Dialog og sammenhæng på tværs 

Kommunerne har i mødet med borgerne en 

rehabiliterende tilgang: 

 et stort fokus på rehabilitering – og den 
rehabiliterende tilgang  

 vægt på borgeroplæring, hvor borgerne oplæres i 

selv at varetage hele eller del af opgaverne f.eks. 
medicinadministration  

 øje for pårørendes og andet netværks ressourcer 

og mulighed for hjælp i det daglige  

Kommunerne har et ønske om, at andre aktører på 

sundhedsområdet støtter op om denne tilgang.  

 

Kommunen har et ønske om, at de praktiserende 

fysioterapeuter gør en stor indsats for at få borgerne på 

holdtilbud frem for alene at køre individuelle forløb. 

Udover at holdforløb har en økonomisk gevinst vurderes 

det også at have en menneskelig gevinst, at borgerne 

indgår i træningsfællesskab. 

 

Kvalitetsudvikling 

Aarhus Kommune støtter op om, at der igangsættes 

forskning på området, herunder udviklingsprojekter 

vedr. effektmåling og datadrevet kvalitet.  

Der medtages data fra 2018.  

 

 

 

Det er indarbejdet i kapitlet om 

samarbejde og sammenhængende 

sundhedsindsats, at alle parter i mødet 

med borgeren skal støtte op om en 

rehabiliterende tilgang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er tilføjet, at der også er en 

menneskelig gevinst ved holdtræning, idet 

borgere kommer til at indgå i 

træningsfællesskaber. 

 

 

 

 

 

Favrskov Kommune Tilslutter sig, at der fortsat arbejdes på at få den 

gennemsnitlige udgift pr. patient ned på landsniveau.  

 

Favrskov Kommune er bekymret for anbefalingen om, at 

der ikke flyttes kapacitet på tværs af kommunegrænser. 

Der er en tendens til dårligere kapacitetsdækning i den 

østlige del af regionen, og dette er ikke i 

overensstemmelse med princippet om geografisk lighed 

i sundhed, aftalt i Sundhedsaftal 2019-2023.  

Ønsker en undersøgelse af, hvordan der kan 

 

 

 

Det skrives ind i praksisplanen, at der 

igangsættes en undersøgelse af, hvordan 

der kan tilvejebringes en mere ligelig 

fordeling af den nuværende kapacitet 

inden for regionen. Udgangspunktet vil 

være de muligheder, der er inden for 

overenskomsten.  



tilvejebringes en mere ligelig fordeling af kapaciteten 

inden for regionen.  

 

Favrskov Kommune finder det positivt, at er sættes 

fokus på at styrke viden om effekterne af god fysioterapi 

bl.a. gennem forskning og effektmåling.  

Endvidere er det positivt med fokus på at fremme 

dialogen og samarbejdet på tværs.  

 

 

 

 

Holstebro Kommune Holstebro Kommune hilser udkast til praksisplanen for 

fysioterapi velkommen og er grundlæggende enig i 

praksisplanens overordnede anbefalinger.  

 

Holstebro Kommune ønsker en undersøgelse af hvorfor 

Region Midtjylland ligger over gennemsnittet inden for 

individuel behandling i vederlagsfri fysioterapi og er den 

region, der giver flest ydelser pr. borger. I forlængelse 

heraf hvad borgerne får ud af de ekstra udgifter og om 

gevinsterne står mål med de ekstra udgifter. Kan 

borgerne ved modtagelse af færre ydelser opnå samme 

funktionsniveau.  

 

Ønsker at kommunernes egne tilbud inden for 

vederlagsfri fysioterapi bliver medtaget i tal og 

tabelmateriale, så det er muligt a få et samlet overblik 

over kapaciteten og forbruget på området.  

 

 

 

 

Opfordrer til, at der skabes et større udbud af 

fysioterapeuter med specialviden om sjældne 

sygdomme.  

 

 

 

 

Region og kommuner vil via sekretariatet 

for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi 

sikre videndeling med de øvrige regioner 

og kommunale fællessekretariater om 

udviklingen i økonomi og aktivitet på 

området, herunder tiltag, der har effekt i 

forhold til at reducere de samlede udgifter 

og udgifter pr. patient. 

 

Kommunernes egne fysioterapitilbud 

fremgår af kommunegennemgangen, 

kapitel 10.  

KL kortlægger årligt omfanget af 

vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. 

Evt. yderligere registreringer kan drøftes 

med KL.  

 

Tages til efterretning.  

Skive Kommune Skive Kommune finder generelt udkast til planen god og 

gennemarbejdet.  

 

Skive Kommune kan tilslutte sig, at der er behov for 

mere forskning i det nære sundhedsvæsen, herunder 

fysioterapiområdet. Der er dog tale om et generelt 

behov, der ikke omhandler fysioterapi alene, og 

 

 

 

Sætningen omskrives til: Region og 

kommuner ser gerne, at der på forskellig 

vis igangsættes forskning inden for dette 

område 



kommunen har derfor ikke mulighed for på forhånd at 

garantere, at forskning på netop dette område 

prioriteres. Derfor ønskes sætningen "Region og 

kommuner vil derfor prioritere, at der igangsættes 

forskning inden for dette område" omskrevet.  

Lemvig Kommune Lemvig Kommune anerkender arbejdet med 

praksisplanen.  

 

Lemvig Kommune påskønner behovet for at fremme 

kvalitetsudviklingen og ikke mindst fokus på at sikre en 

effektiv fysioterapi af høj kvalitet. 

 

Lemvig Kommune værdsætter, at arbejdet omkring 

analyse af praktiserende lægers henvisningspraksis 

videreføres fra sidste praksisplan.  

 

Økonomi:  

Det påskønnes, at der er etableret en fast ramme for 

vederlagsfri fysioterapi, og at der modregnes, hvis 

udgifterne overstiger denne ramme. Det kan undre, at 

den økonomiske ramme er national. Forventeligt vil det 

øge det økonomiske ejerskab, hvis rammen var mere 

national.  

 

I forhold til målsætningen om at nå landsgennemsnittet 

gøres der opmærksom på, om der kan være noget at 

hente ved læring på tværs af regioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herudover bemærker Lemvig Kommune et par faktuelle 

fejl vedr. fysioterapipraksis i Lemvig Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

Denne analyse prioriteres som én af de 

første initiativer i udmøntningen af 

praksisplanen.  

 

 

Den økonomiske ramme er fastlagt i 

overenskomsterne via de nationale parter 

(KL, Danske Regioner og Danske 

Fysioterapeuter). Styringsredskaber på 

regionalt niveau kan indgå som et tema i 

kommende overenskomstforhandlinger.  

 

Følgende tilføjes i praksisplanen:  

Samarbejde og videndeling med 

øvrige regioner 

Region og kommuner vil via sekretariatet 

for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi 

sikre videndeling med de øvrige regioner 

og kommunale fællessekretariater om 

udviklingen i økonomi og aktivitet på 

området, herunder tiltag, der har effekt i 

forhold til at reducere de samlede udgifter 

og udgifter pr. patient. 

 

Tilrettes.  

Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune bifalder, at praksisplanen sætter  



særligt fokus på effektiv fysioterapi af høj kvalitet samt 

ønsket om at styrke dialogen på tværs af sektorer i 

sundhedsvæsenet.  

 

Skanderborg Kommune ønsker, at begrænsninger i 

kapacitet og de økonomiske rammer sættes i forhold til 

den demografiske udvikling, udvikling i sygdom og 

sundhed samt udvikling i uddannelse og rekruttering af 

sundhedsfagligt personale.  

Der bør i analysen tages højde for, at der i kommuner 

med større bosteder for borgere med nedsat 

funktionsevne er et øget behov for fysioterapi, hvilket 

udfordrer kapaciteten.  

 

Bemærker, at det vil være en fordel at benytte 

prospektive data med henblik på at understøtte 

fremadrettede indsatser. 

 

Skanderborg Kommune bemærker, at praksisplanen bør 

forholde sig til kommunernes tilsynspligt ift. 

ridefysioterapi. Fokus kan være at afdække og 

udarbejde eventuelle fælles kommunale retningslinjer i 

udmøntning af denne tilsynspligt.  

Kommunen foreslår, at kvalitetsudvikling foregår i et 

tværfagligt samarbejdsforum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker et overblik over de procentvise tal på 

overordnede målgrupper/diagnosegrupper for 

 

 

 

Det skrives ind i praksisplanen, at der 

igangsættes en undersøgelse af, hvordan 

der kan tilvejebringes en mere ligelig 

fordeling af den nuværende kapacitet 

inden for regionen. Udgangspunktet vil 

være de muligheder, der er inden for 

overenskomsten.  

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse og tilsyn af 

ridefysioterapipraksis er beskrevet i 

overenskomsten. Region Midtjylland 

varetager i samarbejde med den 

kommune, som rideskolen/-centret er 

beliggende i godkendelse af ridestedet til 

handicapridning inden for 

overenskomsten. Ridefysioterapeuter skal 

årligt udfylde tjeklister, som behandles af 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. 

Region Midtjylland varetager opfølgning 

på evt. mangler i forbindelse med 

tjeklisterne. Region Midtjylland udfører 

tilsyn med ridefysioterapeuter. Den 

kommune, hvor det pågældende ridested 

er beliggende, kan deltage i tilsynsbesøg.  

 

Dette er tilføjet i praksisplanens kapitel 

om ridefysioterapi.   

 

 

 



vederlagsfri fysioterapi.  

 

Skanderborg Kommune bifalder en analyse af 

praktiserende lægers henvisningspraksis til brug for 

analyser, kvalitetsudvikling samt økonomisk styring. 

 

I forhold til kvalitetsudvikling på ridefysioterapiområdet 

nævner Skanderborg Kommune dokumentet "Overblik 

over praksisforhold for ridefysioterapi i Region 

Midtjylland" som forslag til inspiration.  

 

Herudover har kommunen peget på en række 

redaktionelle ændringer, som indarbejdes i et vist 

omfang.  

 

 

Denne analyse prioriteres som én af de 

første initiativer i udmøntningen af 

praksisplanen.  

 

Dokumentet har været behandlet i 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og 

kan anvendes til inspiration til det lokale 

samarbejdsfora mellem kommuner og 

praktiserende fysioterapeuter.  

Struer Kommune Struer Kommune anerkender praksisplanens retning og 

ændringer, og er åben for at indgå i samarbejdet om 

anbefalingerne.  

 

Struer Kommune finder det positivt, at 

samarbejdsudvalget for fysioterapi fastholder fokus på, 

at der ikke må ske kapacitetsudvidelser på området, 

samt at de regionale udgifter skal nærme sig 

landsgennemsnittet.  

 

Struer Kommune bakker op om de redskaber, der på 

regionalt niveau vil gøres brug af i forhold til styring og 

opfølgning på økonomi på praksisområdet.  

 

Struer Kommune anerkender derudover 

samarbejdsudvalgets fokus på kvalitetssikring af 

fysioterapibehandlinger.  

Tages til efterretning 

Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune bifalder styrken i, at praksisplanen 

er en fælles plan mellem kommune og region. Vi anser 

det for værende positive tiltag at fokusere på høj 

kvalitet og at dialogen på tværs skal styrkes, men også 

at udgifterne ønskes nedbragt til, at være på niveau 

med landsgennemsnittet og at der ikke sker 

kapacitetsudvidelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syddjurs Kommune bemærker, at det bør tydeliggøres, 

hvem der har ansvaret for de forskellige handlinger i 

planen.  

 

Syddjurs Kommune ønsker, at der stilles krav til en 

formel samarbejdsstruktur. Det bør overvejes, hvordan 

en formel samarbejdsstruktur kan understøttes. Har et 

ønske om at der fra centralt hold gives et bud på, 

hvordan en formel samarbejdsstruktur kan organiseres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syddjurs Kommune bemærker, at undersøgelse af 

almen fysioterapi giver anledning til at overveje, om 

henvisningspraksis har betydning for hvem der får 

fysioterapi.  

Dette tydeliggøres i det indledende 

overblik over tiltag i planen.. 

 

 

 

Opfordringen til formelle samarbejdsfora 

er aftalt i overenskomsten, og 

praksisplanen anvender den samme 

ordlyd som i overenskomsten. Der findes i 

overenskomsten inspiration til 

samarbejdsstruktur og indhold i 

samarbejdet.  

 

Derudover kan der i det kommunale 

netværk om vederlagsfri fysioterapi 

udveksles erfaringer med at etablere og 

drive lokale samarbejdsfora med henblik 

på at styrke en mere formel struktur.  

 

Det er tilføjet i praksisplanen, at 

kommuner og repræsentanter fra 

fysioterapeuter i regionen udarbejder et 

idékatalog med anbefalinger og konkrete 

erfaringer med det gode samarbejde.  

 

Tages til efterretning.  

Viborg Kommune Det er Viborg Kommunes holdning, at praksisplanen for 

fysioterapi er et godt udgangspunkt for det videre 

samarbejde om at skabe gode 

genoptræningsmuligheder for borgerne med behov for 

fysioterapi.  

 

Kommunen ønsker, at en analyse af de praktiserende 

lægers henvisningspraksis opprioriteres i denne periode, 

så analysen hurtigst muligt færdiggøres.  

 

 

 

 

 

 

Denne analyse prioriteres som én af de 

første initiativer i udmøntningen af 

praksisplanen.  

Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune tilslutter sig praksisplanen med 

dens fokus på kvalitetsforbedring samt forbedret 

Tages til efterretning. 

 



samarbejde og kommunikation på tværs af sektorer. 

Velvidende at praksisplanen skal ses i et samspil med 

overenskomsten, havde det dog været ønskværdigt med 

mere fokus på det styringsmæssige med konkrete 

handlingsanvisende målsætninger. 

 

Ikast-Brande Kommune gør opmærksom på behovet for 

forskning, som omhandler flest mulige faser af 

længerevarende sygdomsforløb, som rækker ud over 

muskel-skelet-sygdomme.  

 

Ønsker at visionen om sammenhængende patientforløb i 

højere grad bliver tydeliggjort, herunder ønskes et 

større fokus på at undgå dublering.  

 

Kommunen opfordrer til, at der arbejdes særligt aktivt 

med reduktion af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi 

samt en reduktion i andelen af borgere, der modtager 

vederlagsfri fysioterapi.  

 

Ridefysioterapi:  

Set i lyset af den høje andel borgere, der modtager 

ridefysioterapi i Region Midtjylland ønskes det, at målet 

ikke blot er at fastholde men reducere det nuværende 

niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde:  

Opfordrer til, at analyse af praktiserende lægers 

henvisningsmønster drøftes i kvalitetsklynger.  

 

Flere styringsredskaber på 

kommunalt/regionalt niveau kan indgå 

som et tema i de kommende 

overenskomstforhandlinger.  

 

 

 

 

 

 

 

Sammenhængende sundhedsindsats er 

indarbejdet i kapitel om samarbejde og 

sammenhæng.  

 

 

 

 

 

 

Hvis en ridefysioterapeut ophører med at 

praktisere og ikke overdrager sin 

kapacitet, vil der ikke blive opslået ny 

kapacitet (nyt ydernummer). 

 

Det er tilføjet i praksisplanen, at en 

revurdering af kapaciteten i regionen kan 

blive nødvendig, hvis der ikke på anden 

vis kan opnås den ønskede udvikling i 

forhold til økonomi og aktivitet. En 

revurdering af kapaciteten vil have 

konsekvenser for kapaciteten for både den 

almene og vederlagsfrie ridefysioterapi. 

Der skal ligeledes tages højde for 

udvikling i antal patienter og demografi.    

 

Almen praksis inddrages i analysen, der 

gennemføres som et af de første tiltag. 

 



Tilslutter sig, at praksiskonsulenterne fortsætter 

arbejdet med kvalitets- og samarbejdsinitiativer i et tæt 

samarbejde med Samarbejdsudvalg og Kvalitetsudvalg. 

Opfordrer til, at samarbejde med de enkelte kommuner i 

højere grad tænkes ind i dette samarbejde.  

 

  

Tages til efterretning.  

 

 

 

 

Silkeborg Kommune Ønsker en tydeligere operationalisering af visionen om, 

at "fremtidens fysioterapipraksis er en integreret del af 

sundhedsvæsenet og indgår i et gensidigt forpligtende 

samarbejde med resten af sundhedsvæsenet".  

Herunder i fht. lokale samarbejdsfora og evt. 

konsekvenser af den økonomiske ramme 

 

I dialogmøder mellem kommune og fysioterapeuter vil 

det være fint, at dette også omfatter almen praksis.  

 

Silkeborg Kommune er positive over det fortsatte fokus 

på henvisningspraksis fra almen praksis. I den 

forbindelse nævnes behov for at praktiserende læger får 

større kendskab til både overenskomst og praksisplan. 

Det nævnes, at det er vigtigt at de praktiserende læger 

er opmærksomme på, om vederlagsfri fysioterapi er den 

rette indsats.  

Det er ønskeligt, at de praktiserende læger skal have 

udbredt kendskabet til opfyldelsen af kriteriet for svært 

fysisk handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

Silkeborg Kommune bemærker, at uagtet at andelen af 

holdtræning er steget i nogle kommuner under den 

seneste praksisplan, skal andelen stadig øges for at 

følge overenskomstens intentioner. Det fremgår af 

praksisplanen, at Region Midtjylland, kommunerne i 

Sammenhængende sundhedsindsats er 

fremhævet som fokusområde og uddybet i 

kapitel om samarbejde og 

sammenhængende indsats.  

 

 

 

Det er indarbejdet i praksisplanen, at 

kommuner og repræsentanter fra 

fysioterapeuter i regionen udarbejder et 

idékatalog med anbefalinger og konkrete 

erfaringer med det gode samarbejde.  

 

Samarbejdet med praktiserende læger 

også i forhold til fysioterapi er gjort mere 

tydelig i praksisplanen.  

 

Det er præciseret, at analyse af 

henvisningspraksis gennemføres som et af 

de første tiltag og i et samarbejde med 

almen praksis.  

 

Det er tilføjet, at praktiserende læger kan 

inviteres med i lokale samarbejdsfora og 

inddrages i relevante analyser m.v. på 

området.  

 

Individuel behandling og brug af 

holdtræning er et tema i forhold til 

kontrolstatistikken, der foretages på 

regionalt niveau samt 

praksiskonsulenterne for fysioterapis 



Region Midtjylland og fysioterapeuterne er enige om, at 

individuel behandling ønskes ændret til holdtræning, når 

det giver fagligt og økonomisk mening. Det er dog ikke 

angivet, hvordan dette skal håndteres i de lokale 

dialogfora eller hvordan der skal følges op på dette.  

vejledning af klinikker. Lokale barrierer og 

muligheder i forhold til holdtræning kan 

med fordel tages op i de lokale 

samarbejdsfora.  

Uddrag af bemærkninger til høringsudkast Praksisplan for fysioterapi fra kommunerne 

Part Bemærkninger Administrationens bemærkninger 

Hospitaler 

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest gør opmærksom på, at børn og 

unge med handicap har bedst gavn af fysioterapi i vante 

rammer og at børn og unge kræver specielle 

kompetencer.  

 

Hospitalsenheden gør opmærksom på, at der lægges op 

til kapacitetsregulering gennem beskrivelse af, hvilke 

patientgrupper der kan få vederlagsfri terapi, men man 

gør ikke noget ved den mulighed der er for variation i, 

hvad ydelserne består af.  

Evidensen på fysioterapi opleves som sparsom eller helt 

fraværende, og man kunne derfor overveje at styrke 

indsatsen ved en standardisering af tilbuddene, så den 

enkelte fysioterapeut ikke har frit valg på alle hylder i 

forhold til hvad de reelt leverer ved den enkelte patient.  

 

Hospitalsenheden foreslår at der udarbejdes et katalog 

med faglige retningslinjer for hvilken specifik træning 

der tilbydes de specifikke patientgrupper. 

 

Hospitalsenheden gør opmærksom på, at et stigende 

antal fysioterapeuter udfører ultralydsvejledt diagnostik 

og på den baggrund henviser til yderligere udredning i 

hospitalsregi på baggrund af fund som enten er 

tilfældige eller ikke kan verificeres.  

Bemærkningerne tages til efterretning.  

Psykiatri og Social  Ingen kommentarer.   

Regionshospitalet Randers Ingen kommentarer.   
Uddrag af bemærkninger til høringsudkast Praksisplan for fysioterapi fra kommunerne 

Part Bemærkninger Administrationens bemærkninger 

Udvalg og faglige organisationer 

Patientinddragelsesudvalget Der er fra Patientinddragelsesudvalget opbakning til  



planen.  

 

Patientinddragelsesudvalget bemærker, at det i 

forbindelse med tildeling af ydernumre er vigtigt at 

tilgodese borgerne ligeværdigt i hele regionen, dog 

under hensyntagen til resultaterne i sundhedsprofilen 

"Hvordan har du det?"  

 

 

Det skrives ind i praksisplanen, at der 

igangsættes en undersøgelse af, hvordan 

der kan tilvejebringes en mere ligelig 

fordeling af den nuværende kapacitet 

inden for regionen. Udgangspunktet vil 

være de muligheder, der er inden for 

overenskomsten.  

Danske Fysioterapeuter I forbindelse med afsnit om brug af flere praksisadresser 

fremgår det af høringsudkastet, at regionen skal 

orienteres om ændring af praksisadresse. Jf. ny 

overenskomst skal regionen godkende ændring af 

praksisadresse.  

 

Danske Fysioterapeuter bemærker, at de ikke mener der 

er hjemmel til, at regionen kan have mulighed for at 

tidsbegrænse end flytning af praksisadresse.  

 

Danske Fysioterapeuter mener, at praksisplanen er for 

vidtgående ift. overenskomsten vedr. holdtræning. 

Danske fysioterapeuter mener ikke, at alle 

fysioterapeuter skal kunne tilbyde holdtræning. 

Ligeledes mener Danske Fysioterapeuter ikke, at det 

skal være et krav at der tilbydes holdtræning på alle 

adresser, såfremt en fysioterapeut har flere 

praksisadresser eller søger om at få en ekstra 

praksisadresse.   

 

Lokale og nationale projekter, beskrevet på s. 34 og 37: 

Danske Fysioterapeuter ønsker, at disse projekter 

udfoldes i praksisplanen.  

 

Kommunikation mellem sektorer: Danske 

Fysioterapeuter ønsker at det udfoldes, hvordan der skal 

arbejdes med at forbedre kommunikationen på tværs af 

sektorer. Danske Fysioterapeuter henviser til, at det i 

andre regioner er muligt for sygehuslæger at sende 

henvisninger direkte til refhost, samt det er muligt for 

Tilrettes 

 

 

 

 

 

Dette slettes  

 

 

 

Det slettes, at alle fysioterapeuter skal 

tilbyde holdtræning. Vedr. flere 

praksisadresser, omformuleres dette, så 

det fremgår at region og kommuner ser 

positivt på mulighed for holdtræning i 

forbindelse med ansøgning om flere 

praksisadresser og flytning af klinik. 

Holdtræning på en ny/ekstra 

praksisadresse er ikke et ultimativt krav.  

 

Der tilføjes links og uddybes i 

praksisplanen.  

 

 

SU-sekretariatet følger op herpå.   



den praktiserende fysioterapeut at korrespondere 

direkte med hospitalslægen.  

 

Herudover peges der på en række redaktionelle 

ændringer, som indarbejdes.  

PLO-Midtjylland PLO-Midtjylland bemærker, at det er et positivt tiltag, 

at:” Der arbejdes videre med at forbedre 

kommunikationen mellem fysioterapien og almen 

praksis, herunder at praktiserende fysioterapeuter får 

redskaber, som forbedrer og effektiviserer processen 

med at udfærdige epikriser, samt at antallet af epikriser 

stiger.”  

I dette arbejde bør almen praksis inddrages mhp. 

ønsker til indholdet og form i epikriser.  

 

PLO-Midtjylland bemærker, at de gerne vil inddrages i et 

evt. projekt i Region Midtjylland vedr. direkte adgang til 

fysioterapi.  

 

PLO-Midtjylland finder det vigtigt, at fysioterapi i højere 

grad monitoreres og vurderes med henblik på at kunne 

vurdere effekten.  

 

PLO-Midtjylland ønsker at blive inddraget i arbejdet 

vedr. analyse af henvisningspraksis blandt praktiserende 

læger.  

 

PLO-Midtjylland bemærker, at det i praksisplanen 

fremhæves, at fremtidens fysioterapipraksis er en 

fysioterapipraksis, der er en integreret del af 

sundhedsvæsenet og indgår i et gensidigt forpligtende 

samarbejde med resten af sundhedsvæsenet.  

I dette samarbejde nævnes kommunen og 

kiropraktorer. Det ville være hensigtsmæssigt, at man 

havde overvejelser om styrkelse af samarbejde med 

almen praksis. Specielt når man gør forsøg med at 

afskaffe henvisninger fra almen praksis. Uanset om der 

er henvisningskrav, skal der være et samarbejde 

omkring patienten, og her er den praktiserende læge en 

Administrationen ser positivt på PLO-

Midtjyllands store engagement i 

samarbejdet med fysioterapi og hilser 

PLO-Midtjyllands ønske om at blive 

inddraget i diverse arbejdsgrupper 

velkomment. Samarbejdet med 

praktiserende læger i forhold til fysioterapi 

er fremhævet i praksisplanen.   

 



nøgleperson.  

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktorforening anerkender ønsket om at 

styrke samarbejdet mellem fysioterapi og kiropraktik, 

men er uenig i vurderingen af, at kiropraktisk 

behandling ikke er relevant ift. patienter inden for den 

vederlagsfri fysioterapi.  

Sætningen slettes.  

 


