
Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2019 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Administrationen har efter høring udarbejdet endelig udkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 i samarbejde 
med kommunale repræsentanter samt repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter. Høringsudkastet til 
planen er godkendt i samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi d. 22. juni 2015 og efterfølgende udsendt til godkendelse 
i kommunerne. 
  
Praksisplanen fastlægger, hvordan fysioterapipraksis i Region Hovedstaden skal bidrage til behandling og 
sammenhæng for borgerne i det nære samt samlede sundhedsvæsen. 

INDSTILLING 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 

l at Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 godkendes.  

POLITISK BEHANDLING 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejdes beslutning den 1. september 2015:  
Tiltrådt. 

SAGSFREMSTILLING 

Praksisplanen beskriver det fysioterapeutiske tilbud i Region Hovedstaden, herunder forbrug og produktion af 
fysioterapeutiske ydelser samt information om klinikkerne. På baggrund af dette er det fremtidige kapacitetsbehov 
vurderet. Praksisplanen beskriver samtidig de anbefalinger, som fysioterapeuterne i dialog og samarbejde med 
kommuner, hospitaler og praksissektorens øvrige ydergrupper er kommet frem til. 
  
Resultat af høringsprocessen 
Der er i alt indkommet 29 høringssvar (se bilag 11 og 12). Høringssvarene er generelt positive overfor 
praksisplanen. Svarene indeholder enkelte forslag, som er indarbejdet i det omfang, det er vurderet relevant og 
desuden bemærkninger, der vil blive inddraget i implementeringen efterfølgende. Bemærkninger, der ikke direkte 
vedrører praksisplanen men f.eks. overenskomstens område, er ikke medtaget. Det vurderes, at de foretagne 
ændringer forbedrer planen, uden at den tidligere fastlagte linje ændres. 
  
Der er en del bemærkninger som går igen i høringssvarene: 

l De stigende udgifter på området for vederlagsfri fysioterapi, som er kommunernes myndighedsansvar, 
medfører, at flere kommuner ønsker at udgiftsudviklingen og kapaciteten på området drøftes løbende i 
planperioden. 
Regionens borgeres forbrug af fysioterapeutiske ydelser inden for den vederlagsfri fysioterapi er steget med 
ca. 50 mio. kroner i løbende priser fra 2009-2013. Til sammenligning er der i samme periode sket en stigning 
på omkring 12 mio. for almindelig fysioterapi, som er regionens myndighedsansvar. (se tabel 7, s. 18 i planen). 
Det vides ikke med sikkerhed, hvad der skyldes det højere forbrug af vederlagsfri fysioterapi, men det 
understreger behovet for, at kommunerne bidrager til praksiskonsulentordningen, som kan gå ind i en mere 
kvalitativ analyse af dette. 

l Flere høringsparter peger på, at der bør sættes mere fokus på sikring af evidens, effektmåling og kvalitet i 
forhold til gruppen af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. 

Sidste bemærkning understreger igen behovet for at kommunerne bidrager til praksiskonsulentordningen, således 
at den udvides til også at omfatte den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. En praksiskonsulentordning er et 



vigtigt element i forhold til de opgaver, som kommunerne har vedrørende samarbejde, koordination og 
kvalitetssikring jf. overenskomstens protokollat herom. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Udgiften til implementering af praksisplanen kan afholdes indenfor Center for Sundheds budget til implementering af 
praksisplaner. 

KOMMUNIKATION 

Der er aftalt afholdt et lanceringsmøde for de praktiserende fysioterapeuter i Region Hovedstaden efter 
praksisplanen er godkendt i regionen. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Såfremt indstillingen følges vil Center for Sundhed iværksætte følgende: 
Praksisplanen sendes til politisk godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet. 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 
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