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Svar på spørgsmål fra SUNS vedr. praksisplan for fysioterapi
Udvalg for nære sundhedstilbud har på mødet den 13. november
spurgt til:
1. Om det er korrekt, at det ikke er besluttet, at revurdere
kapaciteten, men at det kan blive nødvendigt?
2. Proces for hvordan og hvem, der beslutter en eventuel
revurdering af kapaciteten?
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Side 1

I praksisplanen på side 5 står følgende:
"Som beskrevet er der fortsat behov for at følge udviklingen i
udgifterne til fysioterapi i praksissektoren i Region Midtjylland.
Udover den løbende opfølgning på nationalt og regionalt niveau
sættes der en række yderligere tiltag i gang i den midtjyske region
(jf. afsnit om økonomi).
Det skal bemærkes, at en revurdering af kapaciteten i regionen kan
blive nødvendig, hvis der ikke på anden vis kan opnås den ønskede
udvikling i økonomi og aktivitet på området. En revurdering af
kapaciteten vil have konsekvenser for kapaciteten for både den
almene og vederlagsfrie fysioterapi. Der skal ligeledes tages højde for
udvikling i demografi og antal patienter."
Ad 1)
Det fremgår af praksisplanen, at den nuværende kapacitet vurderes
som passende.
Det er således korrekt, at det ikke er besluttet med praksisplanen, at
kapaciteten skal revurderes, men alene at det kan blive nødvendigt
at revurdere kapaciteten, såfremt udgifterne til fysioterapi i den
midtjyske region ikke kan bringes ned på landsgennemsnittet med
brug af de øvrige greb beskrevet i praksisplanen.
Punktet på side 5 er tilføjet til praksisplanen på baggrund af
høringsrunden, hvor flere kommuner har udtrykt betænkelighed ved,
at udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi fortsat er stigende.
Ad 2)
Procedure for indskrænkning af den fysioterapeutiske kapacitet kan,

jf. overenskomsten § 25 stk. 1, kun ske i henhold til praksisplanen. Praksisplanen beskriver
blandt andet oplysninger om:
 Antallet af praktiserende fysioterapeuter fordelt på kategorierne over og under 30 timer
pr. uge og deres geografiske placering
 Geografisk placering og dækningsområde for fysioterapeuter uden fast klinikadresse
Det er ikke beskrevet i praksisplanen, hvor i regionen der vil skulle reduceres i kapaciteten,
såfremt dette greb tages i brug med henblik på at påvirke aktiviteten og økonomien på
området.
En indskrænkning af kapaciteten vil derfor forudsætte en nærmere analyse af området,
herunder analyse af udviklingen i demografi og antallet af patienter i ordningen. Dette vil
skulle godkendes politisk i regionen og de berørte kommuner.
Procedure og økonomi
Det fremgår af overenskomst for fysioterapi, at indskrænkning af kapaciteten kun kan ske
efter aftale med en ejer af en kapacitet, regionen og den pågældende kommune. Det fremgår
endvidere af overenskomstens §21, stk. 3, at regionen og de berørte kommuner yder
fysioterapeuten en erstatning for det tab, der påføres ved, at praksis ikke kan videreføres eller
overdrages efter overenskomstens regler. Regionen og kommunerne i regionen aftaler
indbyrdes, hvordan myndighederne konkret beslutter at dele udgiften til erstatning til
fysioterapeuten.
Det er op til regionen og kommunerne i regionen via den løbende opfølgning på økonomi og
aktivitet at tage initiativ til, om der skal gennemføres en grundig analyse af mulighederne for
at reducere i kapaciteten.
Praksisplanen indeholder ikke en nærmere angivelse af hvornår det skal ske.
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