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Høringssvar fra Syddjurs Kommune til praksisplan for fysioterapi
Indledende
Indledningsvis vil Syddjurs Kommune takke for muligheden for, at afgive høringssvar ift. Praksisplan for
fysioterapi.
Syddjurs Kommune vil gerne bifalde 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 nedbrag til, at være på niveau med landsgennemsnittet og at der ikke sker
kapacitetsudvidelser.
Praksisplanen indeholder mange gode takter og forslag til styrkelse af området. Dog bør det nævnes, at der
er flere steder i planen, hvor det ikke fremgår tydeligt, hvem der bærer ansvaret. Dette bør tydeliggøres,
hvor det er muligt for at sikre at handling eller opfølgning sker.

2. Overblik over praksisplanen
Samarbejde (s.7)
Syddjurs Kommune værdsætter tiltagene omkring samarbejde. Vi skal alle medvirke til at sikre borgerne et
sammenhængende forløb.
I høringsudkastet står der flere steder (nævnes igen s.36) ”Kommuner, fysioterapeutklinikker og ridefysioterapeuter opfordres således til, at etablere en fast og formel samarbejdsstruktur”. Da der kun opfordres til
dette må vi stille spørgsmålstegn ved, om det kommer til at ske? Hvad er incitamentet for at etablere denne struktur og samarbejde?
Vi foreslår at der, hvis muligt, bør stilles krav om en fast og formel samarbejdsstruktur, der skal fordre mere
sammenhængende forløb og bedre brug af ressourcer til gavn for borgere og økonomien.
Er det drøftet, hvordan førnævnt struktur etableres? Får de nævnte parter understøttelse til, at etablere
denne struktur ved hjælp af en digital platform eller andet, som gør det let at samarbejde?
Det bør overvejes konkret, hvordan et sådan samarbejde kan understøttes og inddrage dette som en del af
praksisplanen for fysioterapi. Hvis vi fra det offentlige ikke stiller krav om det og heller ikke er behjælpelige
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med platform eller lignende, er det svært for os at se, at der bliver etableret en fast og formel samarbejdsstruktur.
Der ses positivt på initiativer der bl.a. kan fremme fælles sprog og tilgange (s.8). Det bør her være mere
tydeligt, hvem der skal sørge for at det sker. I de følgende punkter står der eksempelvis ”Der arbejdes videre med to spor…” ”Der arbejdes videre med at forbedre kommunikationen…”. Det ønskes her tydeliggjort,
hvem det er der har fokus på dette er det KOSU, regionen, kommunerne eller? I en sådan plan må ansvarsfordelingen gerne være tydelig.

3. Fysioterapi i praksissektoren
Fremtidens fysioterapipraksis (s.9)
Syddjurs Kommune vil gerne anerkende den anvendte tilgang og beskrivelse af udfordringerne, som området står overfor og de tanker der er gjort omkring dette, herunder inddragelse af Hvordan har du det – data.
Som vi læser det forventes der på baggrund af HHDD-undersøgelsen en stigning i efterspørgsel på området,
da hver femte borger har muskel-skelet-sygdomme. Ligeledes nævnes det, at nogle kommuner Lemvig,
Norddjurs, Skive og Struer har større sygdomsforekomst. Ses der en stigende efterspørgsel på fysioterapi i
disse kommuner? Udviklingen vil muligvis kunne give en indikation af om det stigende antal syge borgere
faktisk medfører en stigende henvendelse til fysioterapiområdet.
Det er positivt, at der ønskes mere forskning på området og at der bør rettes mere fokus på effektfuld behandling. Det anses også som værende meningsfuldt, at igangværende projekter fra eksempelvis Region
Hovedstaden følges.
Almen fysioterapi (s.11)
Det angives, at størstedelen af patienterne har en mellemlang videregående uddannelse og at de hyppigste
diagnoser er lænderyg- og nakkeproblemer. Dette kan give anledning til at spørge, om der er noget i forhold til henvisningspraksis, som vi skal være opmærksomme på? I forlængelse af dette, er der mere vi kan
gøre for at styrke forebyggelse og indsats på netop disse områder, med det formål at nedbringe udgifterne
til behandling, styrke livskvalitet herunder den mentale sundhed?
Vederlagsfri fysioterapi (s.13)
Syddjurs Kommune har haft stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi, derfor bifaldes den indførte økonomiske ramme, der er vedtaget gennem den nye overenskomst. Vi bakke i Syddjurs Kommune op om linjen fra tidligere praksisplan, i forhold til, at der ikke må ske en kapacitetsudvidelse på området, og at udgifterne skal nærme sig landsgennemsnittet. Det er fortsat vigtigt for Syddjurs Kommune at følge data om
aktivitet og økonomi, som hidtil er praksis.

7. Kapacitet og praksisforhold – ridefysioterapi (s.33)
Syddjurs Kommune er enig i, at der ikke er behov for at øge kapacitet inde for ridefysioterapi. Vi bakker op
om de tiltag, der er gjort i gennem forrige og nuværende praksisplan.
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8. Kvalitetsudvikling
Syddjurs Kommune vil interesseret følge oplægget til det øgede fokus på kvalitetsudvikling i praksisplanen.
Det er et vigtigt område, der kan stille skarpt på hvilke effekter borgerne kan forvente af forskellige typer af
fysioterapi, og om der er typer af behandling, som skal prioriteres frem for andre. Dette kan fremme beslutnings og prioriteringsperspektiver på området.

9. Samarbejde
Se kommentar fra afsnit 2. Overblik over praksisplanen.
I Syddjurs Kommune har der været afholdt dialogmøder mellem privatpraktiserende fysioterapeuter, læger
og Syddjurs Kommune i forsøg på at styrke samarbejdet. Der opleves fra alle parter et ønske om at etablere
en fast og mere formel samarbejdsstruktur. Det var kommunens oplevelse, at det for alle parter var svært
at finde en struktur eller platform for samarbejdet i forhold til blandt andet bedre kommunikation.
Vi forestilles os, at dette må være en generel problemstilling, som opleves flere steder i regionen. Syddjurs
Kommune har et ønske om, at der fra centralt hold laves et konkret forslag til, hvordan en formel samarbejdsstruktur kan se ud. Denne ville efterfølgende kunne afprøves og udbredes på tværs af regionen.
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Holstebro Kommune hilser udkast til praksisplanen for fysioterapi velkommen og er
grundlæggende enig i praksisplanens overordnede anbefalinger.
Holstebro Kommune bemærker, at der i praksisplanen særligt fokuseres på de styringsmæssige udfordringer, der opleves inden for fysioterapiområdet. Holstebro Kommune
bakker op om de initiativer, som praksisplanen foreslår i den henseende og finder det
positivt, at regionen adresserer, at der er behov for yderligere initiativer. Dette særligt med
tanke på, at udgifterne pr. behandlet borger, trods flere initiativer fra den stadigt gældende
praksisplan, har været stigende i perioden 2015-2017 og er de højeste sammenlignet med
de andre regioner. Denne udvikling bekymrer også Holstebro Kommune.
I forlængelse heraf ønsker Holstebro Kommune en undersøgelse af, hvorfor Region Midtjylland ligger over gennemsnittet inden for individuel behandling i vederlagsfri fysioterapi og
er den region, der giver flest ydelser per borger. Holstebro Kommune finder det essentielt
at vide, hvad vi / borgerne får ud af de ekstra udgifter og om gevinsterne står mål med de
ekstra udgifter.
Vi kunne også ønske, at analysen inddrager det element, om borgerne ved modtagelse af
færre ydelser vil kunne opnå samme funktionsniveau.
Holstebro Kommune ser gerne, at kommunernes egne tilbud inden for vederlagsfri
fysioterapi bliver medtaget i tal- og tabelmaterialet. Holstebro Kommune foreslår derfor, at
der fremadrettet sker en registrering og opsamling af den samlede kapacitet inden for
fysioterapi, herunder fysioterapi, som udføres af kommunerne selv samt private praksisser,
der har en aftale med kommunerne. Flere kommuner har oprettet egne tilbud (7 kommuner
i 2015 versus 11 i 2019) i løbet af perioden for den nuværende praksisplan, hvilket tyder
på, at den samlede kapacitet er øget.
Holstebro Kommune vil gerne opfordre til, at der skabes et større udbud af fysioterapeuter
med specialviden om sjældne sygdomme. Vi har et ønske om, at vi i højere grad kan
tilgodese behovet hos borgere med sjældne diagnoser og sikre leverance af kompetencer,
der matcher mere sjældne diagnosegrupper.
Forespørgslen kommer på baggrund af, at vi i Holstebro Kommune møder enkelte borgere
med sjældne diagnoser, som oplever, at deres særlige behandlingsbehov ikke kan
tilgodeses hos etablerede fysioterapeuter med ydernummer i lokalområdet.
Holstebro kommune vil følge det fortsatte beslutningsproces for praksisplanen og ser frem
til, at den træder i kraft 1. december 2019.

Høringssvar - Praksisplan for Fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner
Ikast-Brande Kommune takker for den tilsendte høring og har med interesse læst praksisplanen.
Praksisplanen har særligt fokus på;
1. At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
2. At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
3. At udgiften pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
4. At styrke dialogen og samarbejdet på tværs af sektorer
Ad 1 - Høj kvalitet
Ikast-Brande Kommune bakker fortsat op om, at evidensen og forskningsindsatsen på det
fysioterapeutiske område skal styrkes. Ikast-Brande Kommune vil gerne henlede
opmærksomheden på behovet for forskning, som omhandler flest mulige faser af længerevarende
sygdomsforløb, som rækker ud over muskel-skelet sygdom.
Desuden ser Ikast-Brande Kommune positivt på indsatsen om at fremme holdtræning i den
vederlagsfri ordning, således at Region Midtjylland minimum kan komme ned på
landsgennemsnittet ifht antallet af individuelle behandlinger pr. patienter. Desuden er det vigtigt
med det omtalte fokus på, at det er de rette patienter, der har effekt af indsatsen, der henvises og
at patienter, der ikke har effekt af indsatsen afsluttes i ordningen.
Ikast-Brande Kommune havde gerne set, at praksisplanen i højere grad havde tydeliggjort
visionen om sammenhængende patientforløb i anbefalingerne, særligt inden for det vederlagsfri
område, hvor der ofte er tale om en kompleks patientgruppe med kombinerede behov. I forhold til
at skabe sammenhængende forløb uden dublering af tilbud kunne praksisplanen med fordel rette
fokus mod dublering.
Ikast-Brande Kommune tilslutter sig, at der i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel
etableres et redskab til måling af patientoplevet tilfredshed. En mulighed kunne også være en
præcisering af vigtigheden med at opstille mål for patienternes træning herunder dokumentation
af målopfyldelse. Dette er et område patienterne selv efterspørger mere synlighed og inddragelse
i 1.
Ad 2 og 3 – kapacitet og økonomi
Ikast-Brande Kommune bakker op om, at det samlede udgiftsniveau per borger til almen og
vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland skal nærme sig landsgennemsnittet. Ikast-Brande
kommune ser alle anbefalingerne inden for det kapacitetsmæssige som væsentlige at arbejde
konkret videre med.
Ikast Brande kommune ser positivt på, at der er indført en økonomisk ramme for udgifterne på
vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi, samt at der ikke sker en udvidelses af
kapaciteten og nye ydernumre.
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Patienters vurdering af vederlagsfri fysioterapi. Enheden for Brugerundersøgelser, 2011.

Vederlagsfri fysioterapi
Region Midt ligger fortsat over landsgennemsnittet ift. udgifter til vederlagsfri fysioterapi, til
trods for at en reduktion var et indsatsområde i forrige praksisplan. Ikast-Brande Kommune
opfordrer derfor til, at der arbejdes særlig aktivt på reduktion af udgifterne og en reduktion i
andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i den kommende
praksisplansperiode.
Vederlagsfri ridefysioterapi
Region Midt har en højere andel af borgere, der modtager vederlagsfri ridefys end både
Region Nord og Region Syddanmark og ligger betydelig højere end landsgennemsnittet.
Ydermere har Ikast-Brande Kommune en højere andel af borgere, der modtager ridefys set i
forhold til regionsgennemsnittet (jf. tabel side 67), så indsatser, der kan belyse og reducere
det øgede forbrug i regionen og i Ikast-Brande Kommune, er ønskeligt. Praksisplanen
konstaterer, at kapaciteten ift. ridefysioterapi er tilstrækkelig. Set i lyset af det høje niveau
af borgere, er det ønskeligt, at der arbejdes målrettet for at reducere og ikke blot fastholde
kapaciteten.
Med den nye overenskomst er undtagelsesredegørelser afskaffet, da redegørelserne ikke havde
den fornødne styringsmæssige effekt i forhold til at begrænse antallet af behandlinger. Derfor er
det nødvendigt med et vedvarende regionalt og lokalt fokus på at bremse stigningen i udgifter.
Dette er særlig væsentligt for Region Midt, da regionens udgiftsniveau ligger over
landsgennemsnittet.
Ad 4 - Samarbejde
Ikast-Brande Kommune bakker op om praksisplanens fokus på at styrke dialog og samarbejde på
tværs af sektorer. Ikast-Brande Kommune vil gerne opfordre til, at en drøftelse af hvorvidt
analysen af praktiserende lægers henvisningspraksis til vederlagsfri fysioterapi kan behandles i
kvalitetsklyngerne i almen praksis, hvor der arbejdes med kvalitetsudvikling baseret på data, i
såkaldte klyngepakker.
Ikast-Brande Kommune tilslutter sig, at praksiskonsulenterne fortsætter arbejdet med kvalitetsog samarbejdsinitiativer i et tæt samarbejde med Samarbejdsudvalg og Kvalitetsudviklingsudvalg.
Ikast-Brande Kommune opfordrer dog til at samarbejde med de enkelte kommuner i højere grad
tænkes ind i dette samarbejde.
Ikast-Brande Kommunes mødes flere gange årligt med de privatpraktiserende fysioterapiklinikker,
og har et givende og godt samarbejde, som der er ønske om at fortsætte med. Det har dog vist
sig, at kommunen ikke har de nødvendige muligheder for økonomisk styring i dette samarbejde.
Hvorfor det er nødvendt, at rammerne for området og den økonomiske styring sker fra regionalt
og nationalt hold.
Ikast-Brande Kommune tilslutter sig således praksisplanen med dens fokus på kvalitetsforbedring
samt forbedret 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.

Med venlig hilsen

IB Lauritsen

Flemming Storgaard

Borgmester

Kommunaldirektør

29. august 2019

Høringssvar på ”Praksisplan for fysioterapi i Region Midtjylland”.
August 2019.
Skive Kommune har med interesse læst udkastet ”Praksisplan for fysioterapi i
Region Midtjylland”, og finder generelt planen god og gennemarbejdet.
Vi har dog en enkelt bemærkning til udkastet.
På side 34, under Kvalitetsudvikling er ambitionerne i forhold til styrket dokumentation og forskningsindsats beskrevet.
Skive Kommune kan tilslutte sig behovet for mere forskning i det nære sundhedsvæsen, herunder på fysioterapiområdet.
Der er dog tale om et generelt behov, der ikke alene omhandler fysioterapiområdet, og vi har derfor ikke mulighed for på forhånd at garantere, at forskning på netop dette område vil blive prioriteret.
Da sætningen ”Region og kommuner vil derfor prioritere, at der igangsættes
forskning inden for dette område” kan læses som en konkret aftale om at afsætte midler til forskning på området, anbefaler vi at sætningen slettes eller
omskrives, så det tydeligere fremgår, at der er tale om en generel fælles interesse – ikke en konkret forpligtigelse.

Med venlig hilsen
Simone Olesen
Udviklingskonsulent
SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN
Ledelsessekretariatet
Postboks 509
Torvegade 10
7800
Tlf.:
Fax:
CVR-nr.: 29189579
EAN-nr.
www.skive.dk
Reference: 779-2019-24269
Henvendelse til:
Simone Olesen
Direkte tlf.: 2533 7608
siol@skivekommune.dk

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Høringsvar Praksisplan Fysioterapi
Til Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

Dato 14-08-2019

Lemvig Kommune takker for det fremsendte høringsudkast til ”Praksisplan for fysioterapi” med anerkendelse af et stort og flot arbejde
med praksisplanen. Lemvig Kommune ønsker at give nedenstående
input til høringen.

M01 Velfærdssekretariatet
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Fagligt:
Behovet for at fremme kvalitetsudvikling påskønnes og ikke mindst
fokus på at sikre effektiv fysioterapi af høj kvalitet. Det er derfor godt,
at kvalitetsudvikling, og et fokus på, hvilke effekter borgerne kan forvente af forskellige typer af fysioterapi, er med i praksisplanen. Dette
styrker muligheder for at prioritere typer af fysioterapi fremfor andre.

J.nr.: 29.21.00A00-2-19
Ref.: PEAA
Dir.tlf.: 9663 1362

Glædeligt at Nationale Kliniske Retningslinjer implementeres i fysioterapipraksis.
Det er vigtige budskaber der er med i praksisplanen om, at understøtte borgerens ressourcer i forhold til egentræning samt at holdtræning ikke er et supplement til individuel behandling, men en erstatning heraf, når det findes relevant.
Det værdsættes, at arbejdet omkring analyse af praktiserendes lægers henvisningspraksis videreføres (fra nuværende praksisplan). På
denne måde afdækkes og rettes op på eventuelle forskelligheder i
henvisningspraksis til vederlagsfri fysioterapi.
Økonomisk:
Det påskønnes, at der er etableret en fast ramme for vederlagsfri fysioterapi, og at der modregnes, hvis udgifterne overstiger den aftalte
ramme. Desuden, at udgifterne forventeligt vil stagnere de kommende år.
Det kan undre, at den økonomiske ramme er national gældende,
fremfor regional. Forventeligt vil det styrke det økonomiske ejerskab
blandt lokale fysioterapikapaciteter ved at opgøre økonomien mere
lokalt? Dette kunne forventeligt også understøtte det beskrevne fokus på at sikre den rette kapacitet i hele regionen?

Side 1 af 2

Vi ser frem til, at Region Midtjylland lander på landsgennemsnittet i
de gennemsnitlige udgifter pr borger der modtager vederlagsfri fysioterapi (altså gives der i Region Midtjylland flere ydelser pr borger), og
udgifter til vederlagsfri fysioterapi generelt. Dette set i lyset af, at Region Midtjylland har de højeste udgifter pr. patient sammenlignet med
de andre regioner, og ligger over landsgennemsnittet.
Kunne man med fordel skabe læring på tværs af regioner, se på hvilke regioner der gør det godt ift. at styre udgiftsniveauet?
Samarbejde:
Lemvig Kommune vil gerne fortsætte- og bidrage yderligere til styrke
sammenhæng i borgerforløb og samarbejdet mellem praktiserende
fysioterapeuter der leverer vederlagsfri fysioterapi. Vi har dialogmøder og løbende kontakter om borgerforløb, hvor der måtte være behov for dette. Vi sætter pris på, at der med praksisplanen udarbejdes
en vejledning, der beskriver hvilke situationer, hvor der er behov for
dialog og at der udarbejdes en generel vejledning til fysioterapeuter
og kommunale plejepersonaler i forhold til at optimere samarbejdet
omkring borgerens forløb.
Tilgangen fra Lemvig Kommune vil være, at se os som et sammenhængende sundhedsvæsen.
Bemærkninger, oplysninger behæftet med fejl:
Det bemærkes, at der på side 27, i teksten til figur 6b fremhæves, at
Lemvig Kommune har den laveste andel af holdydelser med 89%, og
i figuren ses at 96% figurerer som holdtræning. Der er divergerende
information.
Lemvig Kommune er angivet som leverandør, har egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, s.30+s.46. Det er ikke tilfældet. Al vederlagsfri
fysioterapi leveres af private leverandører.
Der er desuden forkerte oplysninger i bilag, s.46, at Bøvling Fysioterapi har bassintræning som satellitklinik i Lemvig Idræts-og Kulturcenter. Det er ikke tilfældet.
Lemvig Kommune er desuden informeret om at Bøvling Fysioterapi
pr. 1.9.2019 overgår til Tangsøcentret. Bøvling Fysioterapi har ansøgt om satellitfunktion til netop Tangsøcentret i Bækmarksbro.
På vegne af Lemvig Kommune
Med venlig hilsen
Pernille Kloster Aalund
Sundhedschef

Side 2 af 2

Administrativt høringssvar til praksisplan for
fysioterapi

Skanderborg Kommune har med stor interesse læst
høringsudkastet til praksisplan for fysioterapi i Region Midtjylland,
og påskønner muligheden for at komme med bemærkninger hertil.

Dato
26. august 2019
Sagsnr.: 29.24.00-P00-2-19
Din reference
Henriette Østerby Nielsen
Tlf.: 21730136

Høringsvaret er inddelt i generelle bemærkninger og i specifikke
bemærkninger i forhold til indhold og layout i de enkelte kapitler.
Generelle bemærkninger
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. Dette
med henblik på at belyse hvordan udviklingen af disse forhold kan
imødegås, når målet for praksisplanen blandt andet er: at udvikle
kvalitet under kapacitetsmæssige og økonomiske begrænsninger.
Skanderborg Kommune ønsker, at der i analysen tages højde for, at
der i kommuner med større bosteder for borgere med nedsat
funktionsevne, er øget behov for fysioterapi, hvilket udfordrer
kapaciteten. Det gælder ex i Landsbyen Sølund, hvor 33% af 220
borgere får vederlagsfri fysioterapi.
Det vil være en fordel, at der benyttes prospektive data med henblik
på at understøtte de fremadrettede indsatser, herunder
tilpasse/allokere ressourcer på området.
Skanderborg kommune ønsker, at praksisplanen forholder sig til
kommunernes tilsynspligt i forhold til ridefysioterapi. Fokus kan
være at afdække og udarbejde eventuelle fælles kommunale
retningslinjer i udmøntning af denne tilsynspligt. Samtidig foreslår
kommunen, at kvalitetsudviklings foregår i et tværfagligt
samarbejdsforum.

Beskæftigelse og sundhed
Sundhedsfremme Genoptræning
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

I forlængelse af udarbejdelse af ny samarbejdsaftale om palliation i efteråret 2019 bør der
være tværsektoriel fokus på, hvordan der udvikles et fysioterapeutisk tilbud til målgruppen.
Specifikke bemærkninger til indhold og layout
Med henblik på at øge læsevenlighed og overskuelighed i praksisplanen ønskes mere
konsistens i anvendelse af begreber, overskrifter, opbygning og indhold i de forskellige
kapitler, herunder nummerering og inddeling af over- og underoverskrifter.
Kap. 1 Indledning:
 Afsnittet kan med fordel opbygges med deloverskrifterne: Baggrund, formål og mål for
praksis planen. I den særskilte grå kasse kan man af hensyn til læsevenlighed afklare
begreberne yderligere med beskrivelse af målgrupper inden for specialerne. Det
anbefales, kategorierne inddeles i følgende fire kategorier tilknyttet et speciale:
1.
2.
3.
4.


Almen fysioterapi, speciale 51
Vederlagsfri fysioterapi, speciale 62
Almen ridefysioterapi, speciale 57
Vederlagsfri ridefysioterapi, speciale 65

I fjerde dot nederst på side 3 kan ordet ”samarbejde” tilføjes, således at ordlyden er ”at
styrke dialogen og samarbejdet på tværs af sektorer”, jf. dot 4, side 5.

Kap 2. Overblik over tiltag i praksisplanen:
 Skanderborg Kommune foreslår, at afsnittet struktureres med afsæt i de beskrevne
mål:
o At sikre effektiv fysioterapi af høj kvalitet – herunder beskrives overblik over tiltag
o At der ikke sker udvidelse af kapaciteten – herunder beskrives overblik over tiltag
o Etc.


Afsnittet kan med fordel inddeles i følgende underafsnit:
o Almen og vederlagsfri ridefysioterapi
o Almen og vederlagsfri fysioterapi

Kap. 3 Fysioterapi i praksissektoren
 Indledningen vedr. sundhedsvæsenets udfordringer til ca. midt på side 9 kan med
fordel placeres i kap. 1. indledningen
 Afsnittet omhandlende pilotprojektet Monitoreringsprojekt fysioterapi praksis 2016
kan der med fordel henvises til i bilag.
 Det er godt med overblik over målgrupperne på almen fysioterapi. Skanderborg
Kommune ønsker et overblik over de procentvise tal på overordnede
målgrupper/diagnosegrupper for vederlagsfri fysioterapi. Det kunne også være
relevante data i forebyggelsesøjemed. Hvis de ikke er umiddelbart tilgængelige, kan det
være et udviklingspotentiale i samarbejdet mellem kommuner, region og praksis.
Kap. 4 Udgifter til fysioterapi i praksissektoren
 Skanderborg kommune bifalder en analyse af praktiserende lægers henvisningspraksis
til brug for analyser, kvalitetsudvikling samt økonomisk
styring.
Beskæftigelse og sundhed
Kap. 5 Udvikling i ydelser
 Konsistens i brug af layout og struktur. Kapitlet starter med en
grå boks indeholdende mål/vision for fysioterapipraksis. Ideen
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er fin. Brug det gerne konsistent i alle kapitler. Samme fremgang er brugt i kapitel 6, 8
og 9, hvilket virker godt.
Kap. 6 Kapacitet og praksisforhold – praktiserende fysioterapeuter
 Bør kapitlet hedde ”Kapacitets og praksisforhold - almen og vederlagsfri fysioterapi”
(Ridefysioterapeuter er vel også praktiserende)?
 Inkluderer tabel 6 også ridefysioterapeuter? Såfremt det ikke er tilfældet, mangler der
en tabeloversigt over kapaciteten for ridefysioterapi i kapitel 7).
 Kapitel 6 og 7 kan med fordel opbygges med samme underoverskrifter.
Kap. 7 Kapacitet og praksisforhold – ridefysioterapi
 Bør kapitlet hedde: Kapacitet og praksisforhold- almen og vederlagsfri ridefysioterapi
(jf. kommentar til overskrift vedr. kap 6)?
Kap. 8 Kvalitetsudvikling
 Vedrørende kvalitetsudvikling på praksisområdet kan det med fordel præciseres hvilke
indsatser, der med fordel kan arbejdes videre med inden for områderne:
1.
2.
3.
4.

Almen fysioterapi
Vederlagsfri fysioterapi
Almen ridefysioterapi
Vederlagsfri ridefysioterapi

Herunder angive hvilke tiltag, der er afsluttet (årstal), og hvilke tiltag, der ønskes
iværksættes, gerne med tidsangivelse.
Vedrørende punkt 3 og 4, almen og vederlagsfri
ridefysioterapi, kan der indhentes inspiration til fremadrettede
indsatser i dokumentet ”Overblik over praksisforhold for
ridefysioterapi i Region Midtjylland”, af Mette Byrgiel Bach
(20-06-2017). I dokumentet beskrives blandt andet:
o Behov for indsats vedrørende koordinering mellem sundhedsparter med henblik
på, at undgå dublering af fysioterapeutiske tilbud.
o Behov for analyse af de enkelte tilbud (på cpr. niveau) med henblik på at afdække
det faktiske omfang.
o Behov for tiltag, der kan forbedre kommunikationen mellem ridefysioterapeut og
praksis fysioterapeut til gavn for borgeren.
Skanderborg Kommune står naturligvis til rådighed for uddybning af høringssvaret.
Skanderborg Kommune ser frem til at fortsætte samarbejdet med praktiserende
fysioterapeuter samt fortsætte det tværsektorielle samarbejde omkring fysioterapi i Region
Midtjylland.

Beskæftigelse og sundhed
Sundhedsfremme Genoptræning
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk
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Høringssvar vedr. praksisplan for fysioterapi, Region Midtjylland
Struer Kommune har med stor interesse læst og drøfte det fremsendte
høringsudkast til praksisplan for fysioterapi, og afgiver hermed følgende høringssvar.
Struer Kommune anerkender praksisplanens retning og ændringer, og
er åben for at indgå i samarbejdet omkring 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 ligger over det regionale gennemsnit, både
hvad angår andelen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi
og udgifter pr. behandlet patient i den vederlagsfri ordning. Struer
Kommunen har derfor stor interesse i at nedbringe andelen af borgere
og udgifterne pr. behandlet patient i den vederlagsfri ordning, således
at både kommunes egne udgifter samt de samlede udgifter i regionen,
kan nærme sig landsgennemsnittet.
Struer Kommune bakker op om de redskaber, der på regionalt niveau
vil gøres brug af i forhold til styring og opfølgning af økonomi på praksisområdet.
Derudover anerkender Struer Kommune samarbejdsudvalgets fokus
på kvalitetssikring af fysioterapibehandlinger. At styrke den generelle
viden om resultaterne af god fysioterapi, kan forhåbentligt bidrage til
mere effektive behandlingsforløb.
Med venlig hilsen

Centerchef Sundhed og Omsorg
Struer kommune

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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Høringssvartil praksisplan for fysioterapi

Høringssvar til Udkasttil Praksisplan for fysioterapi
Hermed fremsendes Viborg Kommunes høringssvar til udkast til praksisplan for

fysioterapi.
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 behovfor fysioterapi.
Praksisplanen beskriver en række relevante overvejelser i forhold til kapacitet,
økonomi og samarbejder og bør derved understøtte meget af den genoptræning,

der foregår i kommunerne.
Praksisplanen beskriver, at der skal gennemføres en analyse af praktiserende

lægers henvisningspraksis i regionen til den vederlagsfrie ordning. Dette var
ligeledes et indsatsområde i den tidligere praksisplan. En sådan analyse er endnu
ikke afsluttet og det er Viborg Kommunes forventning, at afdækningen af de
praktiserende lægers henvisningspraksis opprioriteres, så analysen hurtigst muligt
færdiggøres.

Med venlig hilsen

Region Midtjylland
Mail: Sunspl@midtjylland.dk
Kopi til: trioks@rm.dk og ssim@aarhus.dk

Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fysioterapi i Region
Midtjylland 2019
Aarhus Kommune kan overordnet støtte op om de særlige fokusområder,
der i praksisplanen er foreslået for region og kommuner på fysioterapi
området:
• At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
• At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
• At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
• At styrke dialogen på tværs af sektorer
Udover at styrke dialogen på tværs af sektorer, ønsker Aarhus Kommune tilføjet ”at styrke en sammenhængende sundhedsindsats”. En sammenhængende sundhedsindsats på tværs af sektorer kan være et led i at opnå målet
om, at udgifter pr. patient skal nedbringes.
Aarhus Kommune forventer, at der i praksisplanen for fysioterapi sker et fortsat og skærpet fokus på økonomien, så de endnu ikke opnåede mål på området kan indfries snarest.
I det følgende uddybes Aarhus Kommunes bemærkninger yderligere.
Fortsat fokus på økonomien
Andelen af borgere, der får vederlagsfri fysioterapi i de midtjyske kommuner,
er fortsat højere end landsgennemsnittet. Det samme gælder udgifter pr. behandlet 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. Aarhus Kommune forventer, at det sker snarest.
Aarhus Kommune undrer sig over, at man i tabellerne kun ser på udviklingen
fra 2015-2017. Især når det fremhæves, at Samarbejdsudvalget for Fysioterapi og kommunerne 2 gange årligt får opdaterede tal om aktivitet og økonomi. Der opfordres til, at der medtages tal for 2018 i praksisplanen.
Når der ses på udviklingen i 2018 og de første måneder af 2019 (via tal fra
KL) er der dog en svag tendens til, at niveauet i Region Midtjylland nærmer
sig landsgennemsnittet. Men det er en meget langsom udvikling. Det kan beregnes, at hvis udviklingen i gennemsnitsudgiften pr. patient fra 2018 til 2019
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fortsætter, vil niveauet i Region Midtjylland komme på niveau med landsplan
om 25 år. Aarhus Kommune ønsker et større pres og en hurtigere udvikling.
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 for fysioterapi skal skærpes i forhold til at kunne nå ovenstående målsætningen indenfor regionen.
I forhold til fokusområdet om, at der ikke skal ske udvidelse af kapaciteten
ses, at kapacitetsniveauet i Region Midtjylland er ca. 10 fuldtidskapaciteter
over niveauet på landsplan (jf. tabel side 29). Skal målet om, at udgiften pr.
patient i Region Midtjylland reduceres til landsniveau opnås, bør det derfor
overvejes, om der skal ske en reduktion i kapacitetsniveauet.
For Aarhus Kommune er det derfor vigtigt, at de to mål fastholdes og at det
konkretiseres i den nye praksisplan, hvad der skal gøres for at disse mål kan
opfyldes snarest.
Aarhus Kommune er tilfreds med, at der fra 1. januar 2019, som en del af
den nationale overenskomst for fysioterapi i praksissektoren, er indført en
fast økonomisk ramme for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Dette følges
tæt på nationalt niveau. Der skal dog være opmærksomhed omkring, at
selvom de faste rammer vil få de samlede udgifter på nationalt plan til at
falde, så kan udgifterne godt stige i nogle dele af landet, mens de falder tilsvarende i andre dele af landet. Aarhus Kommune forventer jf. ovenstående,
at udgifterne i Region Midtjylland falder mere end udgifterne på landsplan.
Særligt i forhold til ridefysioterapi er vi også opmærksomme på, at nedskæringer i kapacitet på det vederlagsfri fysioterapiområde kan medføre øgede
udgifter på det kommunale socialområde, da flere udgifter til træning i så fald
sker i Servicelovs regi.
Styrket dialog og fokus på at skabe sammenhængende sundhedsindsats på
tværs af praktiserende fysioterapeuter, region og kommuner kan også være
et led i at opnå målet om, at udgifter pr. patient skal nedbringes.
Nedenfor er dette beskrevet nærmere.
Styrke dialog og sammenhængende sundhedsindsats på tværs af sektorer
Kommunerne har i mødet med borgerne:
• 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
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•

•

en opmærksomhed på borgerens mulighed for at indgå i fællesskaber med andre – både for at forebygge ensomhed, men også fordi
fællesskaber og evt. deltagelse i foreningsliv kan støtte borgeren i at
fastholde funktionsniveau og fortsat træning/aktiv livsstil
vægt på borgernes tilknytning til uddannelse/arbejdsmarked

Kommunerne forventer, at andre aktører på sundhedsområdet støtter op om
denne rehabiliterende tilgang. Erfaringerne er, at borgerne gerne selv vil
tage ansvar for egen sundhed og sygdomsforløb.
Kommunerne forventer også, at praktiserende fysioterapeuter gør en stor
indsats for at få borgerne på holdtilbud fremfor alene at køre individuelle forløb. Udover en økonomisk gevinst, vurderes der også at være en menneskelig gevinst ved, at borgerne kommer til at indgå i et træningsfællesskab.
Kvalitetsudvikling
Aarhus Kommune vil gerne støtte op om at der igangsættes forskning på
området. Aarhus Kommune støtter også op om gennemførelse af udviklingsprojekter med effektmåling og datadrevet kvalitet.
Løbende samarbejde
Aarhus Kommune har igennem flere år haft et samarbejdsforum med deltagelse af repræsentanter fra praktiserende fysioterapeuter og kommunale
sundhedstilbud.
Aarhus Kommunes oplever et positivt samarbejde med fokus på at få skabt
gode og sammenhængende forløb for borgerne.

Med venlig hilsen

Hosea Dutschke
Direktør
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Høringssvar- praksisplan fysioterapi

Silkeborg Kommune kvitterer hermed for et velgennemarbejdet materiale og anerkender
den store arbejdsproces, der har ligget bag udarbejdelsen af praksisplanen.
Silkeborg Kommune har dog nogle bemærkninger både af overordnet karakter og nogle
mere specifikke bemærkninger.
Overenskomsten med ikrafttrædelse den 1.1.2019 mellem Danske Fysioterapeuter og
områdets øvrige parter adskiller sig i formål og intention væsentligt fra tidligere
overenskomster. Således beskriver overenskomstens præambel de generelle udfordringer
det danske sundhedsvæsen står over for i de kommende år med flere ældre borgere og
flere borgere med flere samtidige kroniske sygdomme og øget levetid. Det er samtidig
beskrevet, at det er en målsætning; ”at fysioterapipraksis i fremtiden skal indgå i et
endnu tættere samarbejde med resten af sundhedsvæsenet. En forudsætning for dette er
bl.a ”gensidig respekt, tillid og dialog mellem sektorerne”.
Samtidig beskriver praksisplanens kapitel 9; ”Fremtidens fysioterapipraksis er er en
fysioterapipraksis, der er en integreret del af sundhedsvæsenet og indgår i et gensidigt
forpligtende samarbejde med resten af sundhedsvæsenet”.
Silkeborg Kommune hilser disse intentioner meget velkommen, men bemærker samtidig,
at der savnes en mere tydelig operationalisering af visionerne og lægger op til, at det
nærmere indarbejdes i praksisplanen.

”Gensidigt forpligtende samarbejde”
Eksempelvis skal ”gensidigt forpligtende samarbejde” præciseres nærmere og det skal
være tydeligt, hvad det betyder for kommunerne og de praktiserende, når disse parter
mødes i dialogfora omkring vederlagsfri fysioterapi. Når der tales om sektorsamarbejde vil
det være fint, om det også omfatter deltagelse af almen praksis i dialogmøderne.
Den økonomiske ramme
En nærmere præcisering af det forpligtende samarbejde bliver endvidere særlig relevant,
hvis det viser sig, at den økonomiske ramme for de vederlagsfrie ordninger ikke kan
holdes. Udover sanktionen med tilbagebetaling af honorarer vil en følgelig konsekvens

Charlotte Brøndum Restrup
cb1@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Myndighedssektionen- Sundhed og Omsorg
Søvej 3, 8600 Silkeborg
Telefon: +4521193112

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

formentligt være, at der er borgere, der ikke længere kan få behandling/træning under
den vederlagsfri overenskomst. Det gensidigt forpligtende samarbejde i denne situation vil
derfor være det redskab, der skal sikre, at rammestyringen ikke får negative
konsekvenser for patienterne/borgerne. Derfor skal oversættelsen af gensidigt
forpligtende samarbejde gøres tydeligere og angive handlemuligheder for kommunerne,
som har myndighedsansvaret for de vederlagsfrie ordninger.
Henvisningspraksis
Silkeborg Kommune er meget positive overfor, at de kommende tiltag i forhold til at
understøtte praksisplanen fortsat har fokus på, at de praktiserende læger bliver inddraget
i forhold til henvisningspraksis. Der er fortsat behov for at få øget lægernes kendskab til
både overenskomst og praksisplan. Det er endvidere meget vigtigt, at de praktiserende
læger har opmærksomhed på, om vederlagsfri fysioterapi er den rette indsats til en
borger, herunder kommunale tilbud om råd og vejledning i forhånd til sygdomshåndtering,
instruktion i selvtræning eller andre kommunale tilbud. De praktiserende læger skal
desuden i sin vurdering have udbredt kendskabet til opfyldelsen af kriterieriet for svært
fysisk handicap.

Øget andel af holdtræning
Uagtet at andelen er 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 Region Midtjylland og
fysioterapeuterne i region Midtjylland 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 det.

Venlig hilsen
Anders Kjærulff
Direktør
Silkeborg Kommune
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Danske Fysioterapeuters høringssvar om udkast til
praksisplan for fysioterapi i Region Midtjylland , maj 2019

Dato:
31-08-2019

Danske Fysioterapeuter takker for det fremsendte høringsudkast, som vi har læst med
interesse.
Vi har enkelte bemærkninger til udkastet, som her er anført kronologisk.

Email:
saj@fysio.dk

Side 2: Indholdsfortegnelse
Kapitel 8 mangler
Side 4 og 13: Egenbetaling ridefysioterapi
Egenbetalingen for ridefysioterapi er 20% af honoraret, ikke 60,7%.
Side 6 og 32: Brug af flere praksisadresser
Det er anført i udkastet, at regionen skal orienteres forinden ibrugtagning af en ny
adresse.
De fornyede overenskomster (fra 1. januar 2019) fastsætter, at brug af flere
praksisadresser sker efter ansøgning, ikke orientering. Regionen meddeler
godkendelse med mindre ændringen ud fra en konkret vurdering er i modstrid med
praksisplanen.
Det er endvidere anført i udkastet, at regionen vil have mulighed for at tidsbegrænse
en fysioterapeuts adgang til at praktisere fra mere end én adresse. Danske
Fysioterapeuter finder ikke, at overenskomsten giver en sådan hjemmel, og skal
derfor henstille, at denne formulering slettes. Vurderingen af en ansøgning skal
forholde sig til, om ændringen er i modstrid med praksisplanen eller ej.
Side 11: Holdtræning
Der står, at fysioterapeuten skal kunne tilbyde holdtræning til patienten, og at der skal
tilbydes holdtræning på alle praksisadresser, hvis en fysioterapeut har flere
praksisadresser.
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Denne formulering er for vidtgående i forhold til overenskomsten. Det er klart, at det
generelt er en forudsætning for både almen og vederlagsfri fysioterapi, at patienterne
tilbydes holdtræning, når det er relevant. Det er også en målsætning i
overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi, at en væsentlig del af behandlingen
foregår som holdtræning. Men det er ikke en forudsætning, at alle fysioterapeuter kan
tilbyde holdtræning jf. § 5A, stk. 5 og 6. Det vil heller ikke være aktuelt for mobile
fysioterapeuter, ligesom det til nogle formål kan være relevant at bruge en ekstra
praksisadresse uden, at der er holdtræningsfaciliteter på adressen jf. anmærkning til §
27.
Side 34 og side 37.
Her er beskrevet nogle projekter som er i gangsat eller skal i gangsættes på lokalt og
nationalt niveau. Danske Fysioterapeuter mener at disse projekter med fordel kan
foldes mere ud.
Det overenskomst aftalte projekt, hvem skal drive det? Hvad ved vi om dette projekt?
Projektet med udviklingsklinikkerne, hvem driver det? Hvor kan man henvende sig,
hvis man har spørgsmål? Kan der indsættes et link til hvor der kan findes en
beskrivelse af projektet eller kan praksiskonsulenterne i Region Midtjylland hjælpe
med enten at folde projektet mere ud på skrift eller kan de hjælpe ved spørgsmål
angående projektet?
Side 36 og 37.
Omkring kommunikation mellem sektorerne mener Danske Fysioterapeuter at
praksisplanen mangler at beskrive, hvordan der skal arbejdes på at forbedre
kommunikationen mellem primære og sekundære sundhedsvæsen i Region
Midtjylland. I andre regioner er det muligt for sygehuslæger at sende henvisninger
direkte til refhost, samt det er muligt for den praktiserende fysioterapeut at
korrespondere direkte med sygehuslægen.
Side 44.
Under beskrivelsen af de enkelte klinikker i Horsens Kommune mangler praksisplanen
at beskrive forholdene for klinikken i Østbirk

Med venlig hilsen

Sanne Jensen
Regionsformand i Region Midtjylland

Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg

29. august 2019

Høringssvar fra Dansk Kiropraktor Forening over udkast til Praksisplan for fysioterapeuter i Region Midtjylland, 2019
Dansk Kiropraktor Forening vil gerne takke for høringsversionen til Praksisplan for fysioterapeuter i Region Midtjylland.
Dansk Kiropraktor Forening anerkender ønsket om et styrket samarbejde mellem fysioterapeuter og kiropraktorer for de patienter, der går på tværs af de to faggrupper.
Dansk Kiropraktor Forening bemærker, at der i praksisplanen står beskrevet, at kiropraktisk behandling ikke er relevant i forhold til patienter inden for den vederlagsfri fysioterapi. Denne vurdering er vi uenige i, da patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, kan have gavn af en tværfaglig indsats og dermed også kiropraktisk behandling.

Med venlig hilsen

Lone Kousgaard Jørgensen
Formand, Dansk Kiropraktor Forening
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Til rette vedkommende.
I Hospitalsenheden vest takker vi for muligheden for at afgive høringssvar på praksisplan for
fysioterapi.
Materialet har været sendt rundt i de relevante afdelinger i sommerperioden.
De indkomne svar/overvejelser er følgende særligt målrettet børn og unge:
•
•

Har man tænkt børn og unge ind i den nye plan? Børn og unge med handicap har fra et
pædiatrisk perspektiv bedste forløb når de trænes i vante omgivelser i institution/skole mm.
Antallet af børn /unge i fysioterapi er ganske lille i forhold til antallet af voksne – det vil sige
der er behov for at sikre kompetencer på få hænder – sker dette ikke vil der være risiko for at
det enkelte barn ikke kan få den optimale undersøgelse og behandling

Derudover har Praksisplan for fysioterapi givet anledning til generelle overvejelser:
• 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.
• Det kunne være ønskeligt om der blev udarbejdet et katalog med faglige retningslinjer for
hvilken specifik træning der tilbydes de specifikke patientgrupper.
• Fysioterapeuter anvender i stigende grad ultralydsscanning som billeddiagnostisk udredning,
hvilket medfører et tiltagende forbrug af sundhedsydelser i både almen praksis og hospitaler.
Manglende grundlæggende faglige kompetencer i ortopædkirurgi og billeddiagnostik hos
fysioterapeuten kan være årsag til henvendelser til almen praksis og viderevisitation til
specialafdeling på baggrund af fund, som enten ikke kan verificeres eller er tilfældige.
• Praksisplanen kunne måske omfatte en afgrænsning af fysioterapeutens rolle som behandler.
Vi ser frem til at følge det endelige resultat af høringsprocessen.
Med venlig hilsen
Lene W. Antonsen
Konsulent for det tværsektorielle samarbejde, MOC
Mobil +45 5173 2858
TLF:+45 7843 8707
lenant@rm.dk
www.vest.rm.dk
Kvalitet og Udvikling, Staben
Hospitalsenheden Vest
Lægårdvej 12 ▪ DK-7500 Holstebro

1

2

Trine Oksbjerg
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Trine Oksbjerg
3. september 2019 14:37
Trine Oksbjerg
VS: Høring af Praksisplan for fysioterapi
Høringsbrev praksisplan fysioterapi.pdf; Praksisplan fysioterapi - høringsudkast.pdf

Prioritet:

Høj

ErUdgaaendeMail:
Journaliseret:
JournaliseretInfo:
SkalJournaliseres:

-1
X
30-08-2019 12:53:07|ONERM\trioks
0

Kære Trine
Jeg har nu haft høringsudkastet i høring hos relevante afdelinger, og RH Randers har på den baggrund
ingen bemærkninger til høringsudkastet.

Med venlig hilsen
Rikke Ringgaard Steffensen
Planchef
Tel. +45 7842 0134
Mobil: 2492 2251

rikjep@rm.dk
Økonomiafdelingen ▪ Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 70 ▪ DK-8930 Randers

www.rm.dk
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Emne: Høringssvar fra PIU til praksisplaner for fysioterapi

Høringssvar fra PIU til praksisplaner for fysioterapi
Vi kan fra PIU kun være enige i at praksisplaner skal medvirke til at sikre, at det er de rette borgere, de r
omfattes af fysioterapien i region midt, samt vigtigheden af , at der sker en udvikling i samarbejdet med de
øvrige sundhedstilbud.
Der skal være en indsats der tilgodeser den enkelte borger i muligheden for at generhverve egne
ressourccer via støtte, samt samspil omkring evt. Hjælpemidler.
Med hensyn til overgang til holdtræning, ser vi det som et godt initiativ til dannelse af netværk, hvilket
optimerer engagementet hos den enkelte, når borgeren er klar til dette.
Det er i tildeling af ydernumre vigtigt at tilgodese borgerne ligeværdigt i hele regionen, dog under
hensyntagen til resultaterne i sundhedsprofilen fra undersøgelsen Hvordan har du det.
Med hensyn til kvalitetsudvikling ser vi det som positivt, at viden omkring resultaterne af behandlingen
udbredes, således at effektmålingen fremover danner grundlag for behandlingen .
Ligeledes ser vi positivt på, at der fremover etableres en fastlagt samarbejdsstruktur, og lokale
samarbejdsaftaler med henblik på optimal løsning af problemstillingerne for den enkelte borger. Så
borgeren og dennes problemer kommer i centrum,også i forhold til samspil mellem region, kommune og
almen praksis.
Med hensyn til kriterierne for henvisning til almen fysioterapi samt vederlagsfri fysioterapi samt
ridefysioterapi, så er vi enige i disse.
Vi se meget positivt på, at der løbende sker en efteruddannelse i forhold til opnåede resultater, hvorved
borgerne løbende bliver tilgodeset i forhold til ny viden.
Vi ser fysioterapien som en nødvendig del af sundhedsvæsenet, hvorfor denne skal integreres i dette.
Vi ser positivt på, at der udarbejdes generelle vejledninger i forhold til samarbejdet med kommuner og
almen praksis, og at disse følges af de enkelte instanser.
Også samspillet mellem kiropraktik og fysioterapi ser vi som et vigtigt element i aftalen.
Vi ser fra Patientinddragelsesudvalget frem til udmøntningen af praksisplaner.
Venlig hilsen
PIU region midt

Sendt fra min iPad
Med venlig hilsen
Lillian Andersen

30. august 2019

PLO-Midtjylland takker for muligheden for at afgive høringssvar under henvisning til
høringsbrev af 9. maj 2019 vedr. Praksisplan for Fysioterapi i Region Midtjylland.

PLO-Midtjyllands høringssvar til Praksisplan fysioterapi i region midt:
Vi synes, at praksisplanen giver et godt overblik over brugen af fysioterapi i Region Midtjylland.
Man kunne ønske, at den indeholdt en mere analytisk gennemgang mhp. en fremtidssikret plan herunder en mere kritisk gennemgang af effekten af den fysioterapeutiske behandling i Region
Midtjylland. Det er nok svært, da der mangler data, som kan belyse dette.
Konkrete kommentarer:
Side 8
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.

Side 10
Der refereres til forsøg med direkte adgang til almen fysioterapi i Region Hovedstaden. I Region
Midtjylland vil Samarbejdsudvalget for Fysioterapi følge dette projekt. Det er et spændende initiativ, og
PLOM vil gerne inddrages i arbejdet, når der foreligger erfaringer fra dette projekt.

Side 11
Gevinsten ved fysioterapi vurderes bl.a. ved Pilotprojektet Monitoreringsprojekt fysioterapipraksis 2016.
Det er et pilotprojekt, med adskillige mangler, og som der også angives i indledningen, ønskes der bedre
monitering og vurdering af effekten af fysioterapi. Det er vigtigt mhp. at vurdere behovet for
fysioterapibehandling i regionen.
Dette uddybes senere fra side 34 Kvalitetsudvikling og forskning i Region Midtjylland. PLO-M finder dette
vigtigt og kan støtte op omkring disse initiativer.

Side 16
Andre anbefalinger er endnu ikke udmøntet, men videreføres i denne praksisplan. Det drejer sig om
følgende initiativer:
•

Analyse af praktiserende lægers henvisningspraksis i regionen til den vederlagsfrie ordning.
Formålet er at afdække eventuelle forskelle i henvisningspraksis på tværs af kommunerne og
målrette information om kriterier for henvisning m.v. til de involverede parter.

PLOM bør inddrages i dette arbejde.

Side 36
Det 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 nøgleperson.

På vegne af PLO-Midtjylland

Lise Høyer
Formand
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Til Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland
Psykiatri og Social modtog i juni 2019 et høringsbrev vedr. praksisplan for fysioterapi i Region
Midtjylland, og har ingen bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen
Kenni Sørensen
AC-fuldmægtig
Tlf. +45 24635160
kenser@rm.dk
Psykiatri og Social
Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling
Projekter og Udvikling
Tingvej 15A ▪ DK-8800 Viborg

www.ps.rm.dk
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