
Den 3. maj 2013 SAMARBEJDSUDVALGET 

 VEDR. FODTERAPI 

 

 

SAG NR. 3 

Endeligt udkast til praksisplan for fodterapi 2013-2016 efter endt høring.  

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. at den reviderede praksisplan for fodterapi 2013 – 2016 tiltrædes med henblik på godkendelse i 

regionsrådet og ikrafttræden pr. 1. juli 2013.  

2. at samarbejdsudvalget beslutter at nedsætte en implementeringsgruppe, som skal følge op på 

anbefalingerne i praksisplanen i henhold til det vedlagte kommissorium.  

3. at der udpeges repræsentanter for fodterapeuterne til deltagelse i implemente-ringsgruppen 

 

 

RESUME  

 

Høringsudkastet til praksisplan for fodterapi 2013-2016 har, efter godkendelse i samarbejdsudvalg 

for fodterapi samt i regionsrådet, været udsendt i høring i perioden januar–marts 2013. 

 

På baggrund af høringsprocessen foreslår styregruppen for udarbejdelse af praksisplanen enkelte 

ændringer i planen, samt at en del af høringskommentarerne inddrages i det efterfølgende 

implementeringsarbejde.  

 

Efter samarbejdsudvalgets drøftelse sendes planen til godkendelse i regionsrådet. Nedsættelse af en 

implementeringsgruppe skal sikre opfølgning på anbefalingerne i praksisplanen. 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Endeligt udkast til praksisplan på baggrund af indkomne høringssvar 

Høringsudkast til praksisplan for fodterapi 2013-2016 har, efter godkendelse i samarbejdsudvalg for 

fodterapi samt i regionsrådet, været udsendt i høring i perioden januar – marts 2013. Der er 

modtaget svar fra 14 høringsparter. I bilag 2 ses de samlede høringssvar. Høringssvarene er desuden 

samlet i skematisk form med angivelse af konsekvenser for praksisplanen i bilag 3. 

 

Høringssvarene er generelt positive overfor praksisplanen i sin helhed. Høringssvarene indeholder i 

nogle tilfælde konkrete forslag til ændringer, som er indarbejdet, hvis de er vurderet relevante. I 

andre tilfælde er kommentarerne af uddybende og beskrivende karakter, og vil kunne vise sig 



relevante i implementeringsperioden, men medfører ikke behov for ændring af planen. Desuden er 

der indført enkelte redaktionelle/konsekvensrettelser.  

 

På baggrund af høringsprocessen foreslår styregruppen for udarbejdelse af praksisplanen enkelte 

ændringer i planen. Af disse, bør følgende fremhæves særskilt:  

• At arbejdet for at udvikle kommunikation og samarbejde med de praktiserende fodterapeuter 

ikke kun skal omfatte almen praksis, men hele det øvrige sundhedsvæsen, herunder også andre 

praksisydere, kommuner og hospitaler.  

• At der er tilføjet yderligere to anbefalinger om at fremme handicaptilgængelighed.   

 

Det er administrationens vurdering, at de foretagne ændringer forbedrer planen, uden at den 

tidligere fastlagte linje ændres. 

 

Det endelige udkast til praksisplan på baggrund af de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag 1. 

 

Videre proces 

Praksisplanen sendes til godkendelse i regionsrådet efter drøftelse i samarbejdsudvalget. Planen 

forventes at træde i kraft 1. juli 2013 under forudsætning af politisk godkendelse.  

 

Med henblik på at følge op på anbefalingerne i praksisplanen foreslås det at nedsætte en 

implementeringsgruppe for Praksisplan for fodterapi 2013 – 2016 i henhold til det vedlagte 

kommissorium (bilag 4). Til deltagelse i implementeringsgruppen bedes udpeget to repræsentanter 

for fodterapeuterne.  

 

 

SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING 

 

Ad 1) Tiltrådt med rettelse til side 13 (fuld tid slettes). 

Ad 2) Tiltrådt. 

Ad 3) Tina Christensen og Berith John indgår i gruppen for Fodterapeutsiden. 

 

 

 

Bilagsfortegnelse: 

1. Endeligt praksisplanudkast  

2. Alle høringssvar til planen 

3. Samleskema for høringssvar inkl. konsekvenser af høringssvar 

4. Udkast til kommissorium for implementeringsgruppe 
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Sagsbehandler: Tiejbo 

 



 

 


