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Høringssvar Sundhedsplan 2013  

 

Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på 

Sundhedsplan 2013. 

Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere et bedre og 

mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det er Danske Fysioterapeuters 

overbevisning af fysioterapi vil kunne bidrage til at styrke og kvalificere de i 

planen nævnte initiativer. Det er positivt, at planen lægger op til et øget fokus 

på kvalitet frem for kvantitet.  

Danske Fysioterapeuter ønsker at kommentere kapitlerne hver for sig. 

 

Kapitel om Patienten bestemmer  

Danske Fysioterapeuter er enige i budskabet om at patienterne skal have 

mere indflydelse på egen behandling og flere valgmuligheder inden for de 

områder, hvor det kan lade sig gøre i en sundhedsfaglig optik. 

Dog kan overskriften ”Patienten bestemmer” være mere præcis. Hvis det er 

intentionen, at man ønsker, at patienten skal opnå større indflydelse og have 

flere valgmuligheder og dermed skabe et mere ligeværdigt samarbejde 

mellem patient og personale bør overskriften konkretiseres til eksempelvis 

”Patienten bestemmer over sit eget liv og sundhedstilstand”.  

Det undrer Danske Fysioterapeuter, at man betragter dette som et kursskifte, 

hvor ’systemet’ skal lade patienten få mere indflydelse – og at ”vi nu skal blive 

bedre til at forstå og imødekomme patientens ønsker” med 

kommunikationskurser osv.  

Der er allerede stort fokus på at give vejledning/information målrettet de 

forskellige patienttyper. Dertil også at gøre det elektronisk, så patienterne med 

lang transporttid kan slippe for at skulle bruge lange dage på hospitalerne. 

Dermed er forslagene forbedringer af eksisterende tiltag, men ikke helt nye 

tanker.   
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Som det står i forordet til sundhedsplanen, forudsætter det et godt kendskab 

fra personalet til patientens ressourcer for at kunne vurdere/støtte op om 

deres valg. Eksempelvis i forhold til at kunne vurdere om det også fagligt er 

forsvarligt og noget man som professionel kan stå inde for. Dette er et vigtigt, 

men heller ikke nyt opmærksomhedspunkt set fra Danske Fysioterapeuters 

perspektiv. Udfordringen her ligger især i de korte indlæggelser med kort tid 

pr. patient – derudover at udveksling af patientdata mellem sektorerne stadig 

ikke fungerer optimalt.  

 

Sammenlagt mener Danske Fysioterapeuter, at intentionerne i kapitlet er 

gode, men at især overskriften kan skabe en idé om en manglende 

fornemmelse af virkeligheden ”ude i organisationen” og hos patienten.  

 

Danske Fysioterapeuter anbefaler: 

- at overskriften ”Patienten bestemmer” bør gøres mere virkelighedsnær og 

konkret 

- at det skal være klart, at patientinddragelse ikke er et kursskifte for 

personalet 

- at der kan være strukturelle udfordringer ift. korte indlæggelser og dårlig 

patient-data-kommunikation enhederne imellem  

 

 

Kapitel om Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed  

Danske Fysioterapeuter er enige i, at der skal arbejdes videre med 

sundhedsaftalerne og forløbsprogrammerne. I denne sammenhæng er det 

vigtigt at have fokus på den tværfaglige indsats i forhold til både 

planlægningsfasen, koordineringen af indsatser og i udførelsen i praksis.  

Tværfagligheden vil kunne tilgodese mennesker med flere diagnoser, således 

at deres tilstand vurderes af forskellige faggrupper, der har forskellige 

ekspertiser at tilbyde i både udredning, behandling og rehabilitering.  

 

Danske Fysioterapeuter er positivt indstillede over for den differentierede 

behandlingsindsats, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den kan give 

udfordringer for de ressourcestærke patienter, der føler, at de har lige så 

mange krav som alle andre patientgrupper.  

 

Ulighed i sundhed 

Et vigtigt fokuspunkt, som sundhedsplanen omtaler, er ulighed i sundhed. 

Danske Fysioterapeuter anerkender vigtigheden af at skabe mere lighed og 

mener samtidig, at det er vigtigt at ligheden sikres i praksis. Sundhedsplanen 

bør uddybe, hvordan dette skal ske, bl.a. ift. hvordan vi motiverer de svage 

borgere til at indgå i en aktiv indsats, at coproduce. 
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Danske Fysioterapeuter ønsker, at de svage borgere, ligesom resten af 

borgerne, har mulighed for reelt at gøre brug af eksempelvis den information, 

der gives af sundhedspersonalet til patienten. Der ligger en udfordring i, at den 

information som gives og de løsningsmuligheder som præsenteres giver 

borgeren mulighed for at vælge løsninger, der er fagligt forsvarlige. Danske 

Fysioterapeuter mener derfor, at sundhedsplanen bør konkretisere hvordan vi 

sikrer, at de valgmuligheder, der præsenteres for borgeren skal være baseret 

på faglige vurderinger og ikke på hensyn til takster og økonomi. Hvis man gør 

sidstnævnte bliver valgmuligheden ikke reel, og det vil ikke fra et fagligt 

synspunkt være forsvarligt at tilbyde patienten at vælge.  

 

I den forbindelse er det vigtigt at incitamentsstrukturerne i forhold til 

behandlingsmulighederne indrettes således, at det også skal kunne betale sig 

at behandle via træning og ikke kun via kirurgiske indgreb – altså mere 

træning, mindre kniv – i de tilfælde, hvor det ud fra en faglig vurdering er det 

bedste. Det skal kunne betale sig for hospitalerne at tage det fagligt rigtige 

valg hver gang, også set fra et økonomisk perspektiv. I dag kan dette være 

svært, når eksempelvis operation udløser en vis takst, mens eksempelvis 

fysioterapi ikke afregnes efter samme metode.  

 

Danske Fysioterapeuter mener altså, at det er vigtigt, at sundhedsplanen 

sikrer den kvalitet, der skal til for at alle patienter, uanset deres grad af viden, 

ressourcer og evner, skal kunne træffe kvalificerede valg. En forudsætning for 

at tilgodese ønsket om at inddrage dem mest muligt i et samarbejde om deres 

egen behandling. Dertil at patienternes valg udmøntes til fagligt forsvarlige 

behandlingsmetoder tilpasset den enkelte patient. Det skal altså være 

faglighed og ikke afregningen af ydelser, der skal have betydning for 

prioriteringerne.  

 

Det er altså vigtigt, at de gode intentioner om coproduction også kan forsvares 

fagligt og reelt formår at inddrage alle patienter, ressourcestærke som res-

sourcesvage.  

 

Tidlig risikoopsporing  

Sundhedsplanen foreslår under overskriften ”fælles populationsansvar” at der 

skal ske en tidligere opsporing ift. risikofaktorerne KRAM.  

Danske Fysioterapeuter er positive over for dette og mener samtidig at det 

skal konkretiseres og institutionaliseres, hvordan opfølgningen på denne 

opsporing og screening skal finde sted. Det bør klargøres i aftaler mellem 

hospitalet, der udskriver den screenede borger og kommunen eller praksis, 

som modtager borgeren til det videre forløb. Dette kunne ske i form af en 

forpligtende plan, som patienten modtager ved udskrivelsen. Det er vigtigt at 

de gode intentioner om en helhedsvurdering af patienterne via KRAM faktisk 

bruges og følges op på. Konkrete og bindende aftaler mellem hospital og 
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samarbejdspartnere vil kunne institutionalisere og sikre den kvalitet, der skal til 

for at befolkningens sundhed reelt kan fremmes.  

 

Behandling som begreb 

Sundhedsvæsenet og dets ansatte udøver en bred palet af opgaver i det sam-

lede patientforløb. Danske Fysioterapeuter mener derfor at det er vigtigt at 

sundhedsplanen afspejler dette faktum. Derfor er det nødvendigt at begrebs-

forståelsen af sundhedsvæsenets opgaver bredes ud i planen således at 

sundhedsplanen ikke kun, som nu, bruger begrebet ’behandling’ om sund-

hedsvæsenets opgaver. At bruge dette begreb alene om ydelserne, der fore-

tages, giver et for snævert og misvisende billede af alt det der foregår i prak-

sis. Danske Fysioterapeuter mener derfor, at man for at kunne beskrive det 

samlede patientforløb må inkludere flere dimensioner som eksempelvis diag-

nosticering, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse. Dette vil ligele-

des afspejle styrken og diversiteten i både inddragelsen af flere faggrupper i 

patientforløbet samtidig med, at man i sundhedsplanen får et mere retvisende 

billede af patientforløbene i praksis. Netop disse to ting er med til at skabe den 

høje kvalitet i patientforløbene i det samlede danske sundhedsvæsen.  

 

 

Danske Fysioterapeuter anbefaler: 

- at der sikres en tværfaglig indsats og inddragelse både i forhold til 

sundhedsplanens planlægningsfase, koordinering og selve implementeringen. 

Således kan det sikres, at patientens tarv varetages fra alle relevante faglige 

synspunkter – præcis som man forsøger at gøre det på kommunalt plan. 

- at den differentierede behandlingsindsats er en god ting, men at man skal 

holde sig eventuelle udfordringer mht. ressourcestærke patienter for øje. 

- at man konkretiserer hvordan der opnås mere lighed i sundhed, så gode 

intentioner udmøntes i praksis. Hertil hvordan kvaliteten sikres, når patienten 

får flere valgmuligheder. 

- at man skaber incitamenter til, at hospitalerne vælger den fagligt rigtige 

løsning, således det også kan betale sig at behandle via eksempelvis 

fysioterapi. 

- at der laves bindende aftaler mellem hospitaler og kommuner, der kan sikrer, 

at der følges op på screeningen for risikofaktorer hos patienten, således 

kvaliteten i behandlingen øges.  

- at begrebet ’behandling’ kun fremkommer der, hvor det er denne enkelte 

ydelse der foretages. I stedet bør man beskrive det samlede patientforløbs 

delelementer, således sundhedsplanen giver et retvisende billede.  
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Kapitel om Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde  

Det er positivt, at man i planen omtaler akutområdet som et vigtigt fokuspunkt 

for de kommende års udvikling af sundhedsvæsenet. Mere positivt er fokusset 

på at inddrage tværfaglige kompetencer. Det er dog rigtig vigtigt, at disse 

intentioner i højere grad end i dag bliver til reelle handlinger. Det er vigtigt, at 

man i eksempelvis personalesammensætnings-planlægningen inddrager alle 

relevante faggrupper.   

 

Planens fokus på forpligtende samarbejder mellem sektorerne, forskning og 

efteruddannelse til personalet ser Danske Fysioterapeuter positivt på. 

 

Danske Fysioterapeuter anbefaler: 

- at intentionerne om tværfaglighed også bliver til reelle handlinger både i 

planlægningen og implementeringen på akutområdet.  

 

Danske Fysioterapeuter ser frem til at følge Sundhedsplanens 

implementering, og deltager gerne i yderligere dialog, både i planlægnings- og 

implementeringsfasen.   

 

Derudover stiller Danske Fysioterapeuter gerne op til en tættere inddragelse 

af relevante faggrupper i planlægningen og implementeringen af planerne på 

akutområdet, da tværfaglig inddragelse i lyset af Sundhedsplanens fokus på 

bedre kvalitet må være et hovedfokus for Region Midtjylland. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kent Sandholt  

Regionsformand 


