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Kommissorium for arbejdsgruppe for udarbejdelse af
praksisplan for fodterapi

Det fremgår af Aftale om fodterapi § 7, Stk. 1, at Regionen
udarbejder en plan jf. Stk. 4-7, for tilrettelæggelsen af den fremtidige
fodterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for
beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den
fodterapeutiske kapacitet.
Dette kommissorium har til hensigt at beskrive arbejdsopgaverne for
den nedsatte arbejdsgruppe i forhold til udarbejdelsen af et udkast til
en praksisplan. Dette er med henblik på præsentation af udkastet i
henholdsvis Samarbejdsudvalg for fodterapi, Udvalg for Nære
Sundhedstilbud, og til sidst godkendelse i Regionsrådet.

Medlemmer
Arbejdsgruppen består af medlemmer fra administrationen og 1-2
fodterapeuter udpeget af Samarbejdsudvalget.

Opgaven
Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde et udkast til en ny
praksisplan for fodterapi, der skal anvendes i arbejdet med
planlægningen af de fremtidige tilbud i regionen og tilrettelæggelsen
af den fremtidige fodterapeutiske kapacitet. Den skal også styrke
samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen om sammenhængende
patientforløb og medvirke til kvalitetsudvikling på området. Ligeledes
skal praksisplanen have fokus på at sikre lige adgang til
fodterapibehandling på tværs af geografi, og uanset helbredstilstand
og fysisk mobilitet hos den enkelte borger.
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Side 1

Rammer
Overenskomsten for fodterapi har allerede nogle fastsatte rammer for indhold i praksisplanen i
henhold til en række punkter, og disse skal naturligvis følges.
Praksisplanen udarbejdes derudover i tråd med Region Midtjyllands målbillede og øvrige
strategier på sundhedsområdet. Praksisplanen vil ligeledes tage højde for Region Midtjyllands
forløbsprogram for type 2 diabetes.
På Samarbejdsudvalgsmødet den 22. juni 2021 drøftes visioner og pejlemærker i den nye
praksisplan. Visioner drøftes ligeledes i Udvalg for Nære Sundhedstilbud den 15. september.
Disse drøftelser og input løftes med ind i arbejdsgruppen.

Proces for praksisplan
1) Juni-juli 2021: Nedsætte arbejdsgruppe.
2) 15. september 2021: Visioner for praksisplanen drøftes i Udvalg for Nære Sundhedstilbud.
3) 4. marts 2022: Udkast til praksisplanen drøftes på Samarbejdsudvalgsmøde.
4) April-maj 2022: Udkast til praksisplan forelægges Udvalg for Nære Sundhedstilbud med
henblik på høring.
5) Juni-juli 2022: Høringsrunde hos relevante parter.
6) Afhængigt af høringssvarene inddrages Samarbejdsudvalget muligvis igen.
7) September 2022: Politisk godkendelse i Regionsrådet.
8) Implementeringsplan for den nye praksisplan drøftes på Samarbejdsudvalgsmødet den 28.
oktober 2022.
Note: Samarbejdsudvalget besluttede den 22. juni 2021, at udkast til praksisplan først
præsenteres på det første samarbejdsudvalgsmøde i 2022. Dette gøres, fordi det er mest
hensigtsmæssigt, at det nye samarbejdsudvalg, som konstitueres efter regionsrådsvalget,
sætter den nye retning for området.

Mødeplan i arbejdsgruppen – foreløbigt udkast
Oktober 2021: Indledende møde:
 Opsamling på drøftelser fra Udvalg for Nære Sundhedstilbud
 Input til kapacitetsvurderingen
December 2021:
 Drøfte analyser pba. ny kapacitetsvurdering
 Input til indhold og anbefalinger i praksisplanen
Ultimo januar 2022:
 Kort møde med opsamling på løse ender forud for mødet i samarbejdsudvalget den 4.
marts 2022. Udkast skal være endeligt fra arbejdsgruppen medio februar 2022.
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