I det følgende gennemgåes udviklingen fra 2015-2018 på en række udvalgte aktivitets- og
økonomidata. Der gøres opmærksom på, at udgifterne angivet i det følgende er faste priser i
2018 PL, hvorfor disse ikke kan sammenlignes direkte med udgifterne angivet i en tilsvarende
figur i praksisplanen.
Indeksfigurerne tager alle udgangspunkt i 2015 = 100. Indeksfigurerne indeholder følgende
data:
 Samlede udgifter
 Andel borgere, der får fysioterapi ud af hele befolkningen
 Gennemsnitlig udgift pr. borger
 Gennemsnitlig udgift pr. patient
Vær opmærksom på forskellen mellem de to sidste variable:
Gennemsnitlig udgift pr. borger er den gennemsnitlige udgift pr. borger i hele regionen (både
dem, der modtager og dem, der ikke modtager fysioterapi).
Gennemsnitlig udgift pr. patient er den gennemsnitlige udgift pr. patient (altså kun de borgere,
der modtager fysioterapi).

Almen Fysioterapi:
Udvikling i Region Midtjylland ift. samlede udgifter, andel borgere og gennemsnitlig udgift pr. borger
og patient for almen fysioterapi i 2015-2018 (faste priser 2018-PL).

Note: Opdatering ift. kommende praksisplan, figur 2
Udvikling i Region Midtjylland indenfor alm. fysioterapi
Alm. fysioterapi
Andel af borgere der får
alm. fysioterapi
Udgifter pr. behandlet
patient
Gennemsnitlige udgifter pr.
borger
Samlede udgifter

2015

2016

2017

2018

8,5%
970 kr.

8,6%
958 kr.

8,6%
941 kr.

8,5%
918 kr.

78,8 kr.

79,25 kr.

78,4 kr.

75,75 kr.

148.696.518
kr.

150.900.877
kr.

145.222.044
kr.

136.966.592
kr.

Note: Alle priser i tabellen er faste priser (2018-PL). Opdatering af ift. kommende praksisplan, tabel 1.

Udvikling i hele landet i udgift pr. patient (alm. fysioterapi) 2015-2018 (faste priser 2018)

Note: Opdatering af praksisplanens bilag 1, figur 1
Udvikling i hele landet i udgift pr. borger (alm. fysioterapi) 2015-2018 (faste priser 2018)

Note: Opdatering af praksisplanens bilag 1, figur 3

Som det fremgår af indexfiguren, er der sket et fald på alle fire variable fra 2015-2018 inden for almen
fysioterapi. Tabel 1 viser, at de samlede udgifter til almen fysioterapi er faldet knapt 12 mio. kr. fra
2015-2018.
Andelen af borgere i Region Midtjylland der får almen fysioterapi har været stabil i perioden 2015-2018,
mens udgiften pr. borger og pr. patient er faldet i perioden, jf. tabellen ovenfor.
På figuren vedr. udgifter pr. patient fremgår et, at Region Midtjylland følger landsgennemsnittet. Der har
været et fald fra 2017 til 2018 på 24 kr.
På figuren vedr. udgifter pr. borger i alle regioner fremgår det, at Region Midtjylland ligger over
landsgennemsnittet. Udgiften pr. borger er dog faldet knapt 3 kr. pr. borger fra 2017-2018.

Vederlagsfri fysioterapi
Udvikling i Region Midtjylland ift. samlede udgifter, andel patienter og gennemsnitlig
udgift pr. borger og patient for vederlagsfri fysioterapi i 2015-2018 (faste priser
2018-PL)

Note: Opdatering af praksisplanens figur 3

Udvikling i Region Midtjylland indenfor vederlagsfri fysioterapi
Vederlagsfri fysioterapi
Andel af borgere der får
vederlagsfri fysioterapi
Udgifter pr. behandlet patient
Gennemsnitlige udgifter pr.
borger
Samlede udgifter i kr.

2015

2016

2017

2018

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

14.129 kr.

14.061 kr.

13.907 kr.

13.545 kr.

172,28 kr.

176,41 kr.

179,19 kr.

179,80 kr.

237.135.742

246.210.197

248.210.522

252.427.000

Note: Alle priser i tabellen er faste priser (2018-PL)

Udgifter pr. behandlet patient indenfor vederlagsfri fysioterapi 2015-2018.

Note: opdatering af praksisplanens bilag 1 figur 2

Udgift pr. borger til vederlagsfri fysioterapi 2015-2018

Note: opdatering af praksisplanens bilag 1 figur 4

Som det fremgår af indexfiguren, er der sket en stigning i de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi
på i alt godt 4 mio. kr.,
Andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi er steget fra 1,3 % til 1,4 % af borgerne.
Den gennemsnitlige udgift pr. borger er stagneret og ligger både i 2017 og 2018 på 179 kr. pr. borger.
De gennemsnitlige udgifter pr. behandlet patient er faldet med ca. 350 kr.

Fordeling af individuel behandling og holdtræning vederlagsfri fysioterapi

Note: Data fra 2017. Individuelle ydelser: 0110, 0111, 0112, 0113, 0120, 0121, 0122. Individuelle behandlinger er vægtet efter
bestemmelserne i overenskomsten. Eksempelvis er en kort behandling vægtet 2/3-dele i forhold til en normalbehandling. Holdydelser:
4001-4009, 4101-4105, 5001-5008, 5101-5108, 6001-6008, 6101-6107, 7001-7008, 7101-7108.

Det ses af figuren ovenfor, at holdtræning anvendes i varierende grad i kommunerne. Den højeste andel af
holdydelse ses i Viborg Kommune, hvor næsten 56 % af behandlingen i vederlagsfri fysioterapi består af
holdtræning. Den laveste andel af holdydelse (udover Samsø Kommune) ses i Lemvig Kommune, hvor 21,6
% af behandlingen i vederlagsfri fysioterapi består af holdtræning. Den gennemsnitlige anvendelse af
holdydelser som en del af behandlingen i vederlagsfri fysioterapi i hele Region Midtjylland ligger på 38,1 %.
Fordelingen mellem holdtræning og individuel træning har udviklet sig således, at en større andel af
fysioterapibehandlingen i dag foregår på hold, sammenlignet med data fra seneste praksisplan (data fra
2014). I 2018 lå regionsgennemsnittet således, at 38 % af alle behandlinger foregik som holdtræning mens
det i 2014 var 32 % af alle behandlinger. Alle kommuner i regionen med undtagelse af Horsens har set en
stigning i andelen af holdtræning.

Fordeling – patienter med varigt svært fysisk handicap

Note: Se figur ovenfor
Fordeling – patienter uden svært fysisk handicap m. progressiv sygdom
Sammenlignes de to ovenstående figurer fremgår det, at der i lavere grad anvendes holdtræning til patienter
med varigt svært fysisk handicap (regionsgennemsnit = 30 %), end til den samlede patientgruppe, der
tilbydes vederlagsfri fysioterapi (regionsgennemsnit = 38 %).
Det ses af figuren ovenfor, at holdtræning til patienter med varigt svært fysisk handicap anvendes i variende
grad. Den højeste andel er i Viborg, hvor 44 % behandlingen til patienter med varigt svært fysisk handicap
består af holdtræning. Den laveste andel af holdydelser (udover Samsø Kommune) ses i Lemvig Kommune,
hvor 16 % af behandlingerne til patienter med varigt svært fysisk handicap foregår som holdtræning.
Fordelingen mellem holdtræning og individuel træning har udviklet sig således, at en større andel af
fysioterapibehandlingen til patienter med varigt svært fysisk handicap i dag foregår på hold, sammenlignet
med data fra seneste praksisplan (data fra 2014). I 2018 lå regionsgennemsnittet således, at 30 % af alle
behandlinger foregik som holdtræning mens det i 2014 var 27 % af alle behandlinger. Alle kommuner i
regionen med undtagelse af Odder, ikast-Brande og Horsens kommuner har set en stigning i andelen af
holdtræning til patienter med varigt svært fysisk handicap.

Fordeling – patienter uden svært fysisk handicap m. progressiv sygdom

Note: se figur ovenfor. Obs: Der er ikke data for Samsø Kommune.
Sammenlignes figuren ovenfor med de to ovenstående figurer fremgår det, at der i højere grad anvendes
holdtræning til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom (regionsgennemsnit = 94 %)
end til resten af patientgruppen, der modtager vederlagsfri fysioterapi (regionsgennemsnit = 38 %).
Det ses af figuren, at holdtræning til patienter uden svært fysisk handicap m. progressiv sygdom anvendes i
variende grad. Den højeste andel er i Odder, Ikast-Brande og Holstebro Kommune, hvor 98 % af
behandlingen til patienter uden svært fysisk handicap m. progressiv sygdom består af holdtræning. Den
laveste andel af holdydelser ses i Hedensted Kommune, hvor 89 % af behandlingerne til patienter uden
svært fysisk handicap med progressiv sygdom foregår som holdtræning.
Fordelingen mellem holdtræning og individuel træning for denne målgruppe har udviklet sig således, at en
større andel af fysioterapibehandlingen i dag foregår på hold, sammenlignet med data fra seneste
praksisplan (data fra 2014). I 2018 lå regionsgennemsnittet således, at 94 % af alle behandlinger foregik
som holdtræning mens det i 2014 var 83 % af alle behandlinger. Alle kommuner i regionen har set en
stigning i andelen af holdtræning til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom .

Almen ridefysioterapi
Udvikling i Region Midtjylland ift. udgifter, andel af patienter og gennemsnitlig udgift pr. patient for
almen ridefysioterapi i 2015-2018 (faste priser 2018-PL).

Note: Figuren er en opdatering af kommende praksisplans figur 4

Udvikling i Region Midtjylland indenfor almen ridefysioterapi
Alm. ridefysioterapi
Andel af borgere
Udgifter pr. behandlet patient
Samlede udgifter i kr.

2015

2016

2017

2018

0,29 ‰

0,31 ‰

0,32 ‰

0,31 ‰

9.840

10.040

10.124

10.424

3.799.860

4.293.670

4.387.030

4.474.590

Note: tabllen er en opdatering af kommende praksisplans tabel 3. Alle priser i tabellen er faste priser
(2018-PL)

Udgifter pr. behandlet patient indenfor alm. ridefysioterapi 2015-2018.

Note: Figuren af en opdatering af kommende praksisplan bilag 1, figur 4
Indexfiguren viser, at de samlede udgifter til almen ridefysioterapi er steget. Tabellen viser, at udgifterne er
steget med knapt 100.000 kr. fra knapt 4,4 mio. kr. til knapt 4,5 mio. kr. fra 2017 til 2018.
Indexfiguren viser endvidere, at andelen af patienter er faldet mens de gennemsnitlige udgifter pr. patient er
steget fra 2017-2018. Figuren der viser udgifter til almen ridefysioterapi pr. behandlet patient i hele landet
viser, at Region Midtjylland ligger nogenlunde på landsgennemsnittet.
Andel af borgere i promille, som har modtaget almen ridefysioterapi i de fem regioner samt
landsgennemsnitligt
Andel af borgere til
alm. ridefysioterapi

2015

2016

2017

Landsgennemsnit
0,115 ‰
0,124 ‰
0,127
Region Hovedstaden
0,015 ‰
0,012 ‰
0,01
Region Midtjylland
0,29 ‰
0,314 ‰
0,315
Region Nordjylland
0,08 ‰
0,097 ‰
0,102
Region Sjælland
0,114 ‰
0,137 ‰
0,169
Region Syddanmark
0,094 ‰
0,091 ‰
0,082
Note: opdatering af den komende praksisplans bilag 1, tabel 3

2018
‰
‰
‰
‰
‰
‰

0,125
0,009
0,305
0,088
0,182
0,087

‰
‰
‰
‰
‰
‰

Forandring i %
2015-2018
9%
-40%
5%
10%
60%
-7%

Tabellen ovenfor viser, at andelen af borgere i Region Midtjylland, der modtager almen ridefysioterapi er
steget med 5 % fra 2015 til 2018, mens landsgennemsnittet er en stigning på 9 %.

Vederlagsfri ridefysioterapi:
Udvikling i Region Midtjylland ift. samlede udgifter, andel af patienter og gennemsnitlig udgift pr.
patient for almen ridefysioterapi i 2015-2018 (faste priser 2018-PL).

Note: Figuren af en opdatering af kommende praksisplan bilag 1, figur 5
Tabel 4: Udvikling i Region Midtjylland indenfor vederlagsfri ridefysioterapi
Vederlagsfri ridefysioterapi

2015

2016

2017

2018

Andel af borgere

1,48 ‰

1,44 ‰

1,41 ‰

1,38 ‰

Udgifter pr. behandlet patient

17.172 Kr.

16.498 kr.

16.586 kr.

16.807 kr.

Samlede udgifter i kr.

32.276.420

30.442.190

29.977.670

30.066.580

Note: Alle priser i tabellen er faste priser (2018-PL)

Udgifter pr. behandlet patient indenfor vederlagsfri ridefysioterapi 2015-2018.

Note: Figuren af en opdatering af kommende praksisplan bilag 1, figur 6
Indexfiguren vis en stigning i de samlede udgifter til vederlagsfri ridefysioterapi fra 2017-2018, men et fald i
hele perioden fra 2015-2018.. Tabellen viser, at udgifterne er steget med knapt 100.000 kr. fra knapt 30 mio.
kr. til knapt 30,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. I 2015 var de samlede udgifter knapt 32,3 mio. kr.
Indexfiguren viser endvidere, at andelen af patienter er faldet fra 1,48 ‰ til 1,38 ‰ fra 2015-2018. De
gennemsnitlige udgifter pr. patient er faldet fra 2015-2018, men er steget fra 16.586 kr. pr.
patient til 16.807 kr. pr. patient fra 2017-2018. Figuren der viser udgifter til vederlagsfri
ridefysioterapi pr. behandlet patient i hele landet viser, at Region Midtjylland ligger under
landsgennemsnittet.
Andel af borgere, som har modtaget vederlagsfri ridefysioterapi i de fem regioner samt
landsgennemsnitligt
Andel af borgere til
vederlagsfri
ridefysioterapi
Landsgennemsnit

2015

2016

2017

1,048 ‰

1,056 ‰

1,059 ‰

1,039 ‰

-0,9%

Region Hovedstaden

0,355 ‰

0,362 ‰

0,359 ‰

0,345 ‰

-2,8%

Region Midtjylland

1,475 ‰

1,438 ‰

1,405 ‰

1,381 ‰

-6,3%

Region Nordjylland

2018

Forandring i %
2015-2017

1,32 ‰

1,321 ‰

1,324 ‰

1,329 ‰

0,7%

Region Sjælland

1,345 ‰

1,439 ‰

1,512 ‰

1,434 ‰

6,6%

Region Syddanmark

1,297 ‰

1,3 ‰

1,308 ‰

1,317 ‰

1,5%

Note: tabellen er en opdatering af kommende praksisplans bilag 1, tabel 4.

Tabellen oven for viser, at andelen af borgere i Region Midtjylland der modtager vederlagsfri
ridefysioterapi er fald med 6,3 % fra 2015-2018.

