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Strategi for tildeling af midler fra kvalitetspuljen 

 

 

I henhold til Landsoverenskomst om Fysioterapi anmærkning til § 9C, stk. 3 kan regi-

onale kvalitetsudviklingspuljer anvendes til at implementere centrale kvalitetstiltag og 

tage initiativer til/indgå i lokale mono- og tværfaglige kvalitetsudviklingsprojekter. 

Samarbejdsudvalget træffer aftale om fordelingen af midler. Region Hovedstadens 

pulje er på 126.361 kr. 

 
De regionale kvalitetsmidler skal anvendes til at fremme såvel den sundhedsfaglige, 

som den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet. 

 
Strategien for tildeling af midler i Region Hovedstaden er en fælles strategi, som un-

derstøtter sundhedsvæsenets overordnede værdier, som de er beskrevet i regionernes 

strategi for målrettet og systematisk kvalitetsudvikling på praksisområdet, og samtidig 

følger målsætningerne i Praksisplanen for fysioterapi 2011-2014. 

 

Sundhedsvæsenets værdier: 

 

 
 

 

 

 

 Patienten skal have den behandling, der virker bedst 

 Patienten og de pårørende skal være i fokus og inddrages 

 Behandlingen skal være sikker for patienterne 

 Der skal være lighed i pleje og behandling for alle borgere 

 Behandlingen skal foregå på rette tid 

 Samfundet skal have mest mulig sundhed for pengene 

 



   Side 2  

 

Målsætningerne i Praksisplanen for fysioterapi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De projekter, der kan støttes af de regionale kvalitetspuljemidler, skal kunne ses som 

en forberedelse til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i fysioterapien. 

Væsentlige elementer heri er bl.a.: 

 
Væsentlige principper i DDKM: 

 
 

Herudover kan projekter, der fremmer forløbsstyring og tværsektoriel udvikling nyde 

fremme. 

 

Projekter inden for både vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi kan få støtte 

af de regionale kvalitetspuljemidler. 

 

 

 

 Udvikling via kvalitetscirklen 

 Dokumentation af kvalitet 

 Behandling i overensstemmelse med faglige vejledninger og ret-

ningslinjer 

 Patientsikkerhed og patientinddragelse 

 Effektiv ressourceudnyttelse 

 

 

At sikre lige adgang og tilgængelighed til fysioterapiydelser i praksissektoren 

 En nem adgang til oplysninger om klinikkernes tilbud, ventetid, adgangs-

forhold, åbningstider, ferie m.v. 

At sikre fagligt og organisatoriske bæredygtige klinikker 

 Et fysioterapeutisk tilbud i praksissektoren af høj kvalitet, der er baseret på 

kliniske retningslinjer og den seneste evidens. 

 Læring af utilsigtede hændelser. 

At sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det 

resterende sundhedsvæsen.   

 Sammenhængende patientforløb, hvor praktiserende fysioterapeuter er en 

del.  

 


