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Side 1

Hermed sendes vedlagte "Praksisplan for fysioterapi" til høring hos
relevante parter. Praksisplanen er en fælles plan mellem kommuner
og regionen og dækker både almen fysioterapi som regionen har
ansvaret for og vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne har
ansvaret for.

Udkastet til praksisplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem de
midtjyske kommuner, Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland og
Region Midtjylland. Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region
Midtjylland har haft mulighed for at give input til planen.
Udkastet til praksisplanen har været forelagt Det Stående Udvalg for
Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland samt den kommunale
styregruppe på sundhedsområdet KOSU og det er besluttet at
udkastet sendes i høring.
Det fremgår af overenskomst om fysioterapi, at region og kommuner
skal udarbejde en praksisplan for tilrettelæggelsen af det fremtidige
fysioterapitilbud i Region Midtjylland.
Praksisplanen skal ifølge overenskomsten danne grundlag for
beslutninger om blandt andet kapacitet, placering af ydernumre,
udvikling i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og
kvalitetsudvikling inden for rammerne i overenskomsten. Derudover
indeholder planen en beskrivelse af eksisterende fysioterapitilbud i
regionen som en del af grundlaget for praksisplanen.

Frist for høringssvar er den 1. september 2019. Vi skal bede om, at
høringssvar sendestil hovedpostkassen for Sundhedsplanlægning i
Region Midtjylland: SUNSPL@regionmidtjylland.dk med trioks@rm.dk
Cc.
Den endelige praksisplan vil blive behandlet i Regionsrådet og
kommuner i oktober og november 2019.
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