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Funktionsbeskrivelse for praksiskonsulenter, almen fysioterapi 

 

Formål 

Formålet med ordningen er at styrke det tværsektorielle og det tværfaglige samarbej-

de, samt bidrage til en monofaglig kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter.  

 

Organisering 

Praksiskonsulenterne er ansat i Center for Sundhed. 

 

Praksiskonsulenterne skal udarbejde årlige handlingsplaner for og afrapportering 

af deres virke i regionen til godkendelse i Samarbejdsudvalget for fysioterapi.  

 
 

Funktionsbeskrivelse 

Opgaver vedr. den almene fysioterapi 

 Rådgive regionen om spørgsmål inden for fysioterapeuternes faglige virksom-

hedsområde. 

 Fungere som bindeled mellem regionen og praktiserende fysioterapeuter i faglige 

spørgsmål, herunder i relation til kvalitetssikring og udvikling indenfor fysiotera-

peuternes virksomhedsområde. 

 Bidrage til at skabe netværk mellem de praktiserende fysioterapeuter. 

 Medvirke til at overenskomstens målsætninger og intentioner fremmes mest mu-

ligt. 

 Understøtte it-udviklingen inden for fysioterapien. 

 Medvirke til at der udarbejdes kvalitetsstandarder på udvalgte områder. 

 Udvikle og følge op på servicemål og kvalitetsstandarder. 

 Styrke den faglige indsats gennem dokumentation, efteruddannelse og forskning. 

 

Opgaver i de tværsektorielle relationer 

 Opbygge og vedligeholde løbende tværsektoriel kommunikation eksempelvis i 

form af informationsmøder og skriftlig information om nye faglige tiltag. 

 Medvirke til etablering og vedligeholdelse af tværsektorielle faglige netværk med 

henblik på erfaringsudveksling og gensidig faglig sparring; eksempelvis: 

- formidle viden om ændrede eller nye behandlingsregimer og -strategier fra hos-

pitalsafdelinger til praksissektoren. 

- deltage aktivt i udarbejdelse af den fysioterapeutiske del af patientforløbsbeskri-

velser. 

- formidle faglige problemstillinger i relation til opgavefordelingen af den fysiote-

rapeutiske virksomhed mellem hospital, kommune og region. 

 Medvirke til at sikre et sammenhængende patientforløb. 

 Understøtte patientsikkerhedsordningen for praksissektoren. 

 

 



   Side 2  

 

Opgaver i de tværfaglige relationer 

 Indgå i et formaliseret samarbejde med andre konsulentordninger – særligt inden 

for almen praksis, kiropraktorer og eventuelle kommunale praksiskonsulenter. 

 Fremme samarbejdet mellem enkelte praktiserende fysioterapeuter og alment 

praktiserende læger samt andre relevante samarbejdspartnere i den øvrige praksis-

sektor 

 

Der er ønskeligt at praksiskonsulentordningen kunne gælde for det samlede fysiotera-

peutiske område. 


