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Høring af Praksisplan for Fysioterapi i Region Sjælland 2021-2024

Sagsnr.: 253-2020-57879

Dok.nr.: 253-2020-133202

Åbent

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. august 2020:
Ikke til stede: Ingen
Godkendt.

Sagsprocedure
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Resume
I sagen orienteres Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget om udkast til Praksisplan for Fysioterapi i Region
Sjælland 2021-2024. Praksisplanen er sendt i høring hos de 17 kommuner i regionen og relevante interesseorganisationer og råd. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget skal godkende Greve Kommunes høringssvar.

Indstilling
Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Greve Kommunes høringssvar til Praksisplan for Fysioterapi 20212024 godkendes.

Sagsbeskrivelse
Regionen og kommunerne udarbejder hver fjerde år en praksisplan for fysioterapiområdet. Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapipraksis i alle områder i regionen, samt en beskrivelse af de kommunale tilbud til vederlagsfri fysioterapi. Derudover kan praksisplanen
beskrive de politiske anbefalinger for området, som der er et ønske om at arbejde videre med i praksisplanperioden.
Det er en arbejdsgruppe under Samarbejdsudvalget for fysioterapi, som har udarbejdet udkastet til Praksisplan for Fysioterapi. Udkastet til praksisplanen har løbende været drøftet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, hvor den er blevet endeligt godkendt den 19. februar 2020 med planlagt høring hos relevante parter i løbet af 2020. Region og kommuner har delt myndighed på dette område. Derfor skal den endelige godkendelse af praksisplanen foretages af både region og kommuner. På grund af situationen med COVID-19 er høringen af Praksisplan for Fysioterapi blevet udskudt.
Anbefalinger i Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024
På baggrund af en kapacitetsanalyse foretaget på fysioterapiområdet i 2019, har Samarbejdsudvalget besluttet, at der i den kommende praksisplanperiode som udgangspunkt ikke er behov for en kapacitetsudvidelse.
Det er dog besluttet, at kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i den kommende praksisplanperiode 2021-2024, hvis der sker relevante ændringer i forhold til nye
overenskomster, politiske initiativer på området, revurdering af de økonomiske rammer, større demografiske
ændringer med videre. Det vil være region og kommuner, som har kompetence til at udløse ekstra kapacitet i
perioden, hvis det ønskes.
I Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 kommer Samarbejdsudvalget endvidere med følgende anbefalinger:




at der udarbejdes en kapacitetsanalyse en gang årligt igennem praksisplanperioden 2021-2024
at der fokuseres på tilgængeligheden af mobil fysioterapi i praksisplanperioden 2021-2024
at samarbejdet og dialogen mellem hver enkel kommune og de praktiserende fysioterapeuter udvikles og
styrkes i perioden igennem et mere formaliseret samarbejde. Dette blandt andet med henblik på at understøtte bedst mulige forløb for borgerne og styrke kommunikation imellem kommunerne og fysioterapeuterne.
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Af Praksisplanen fremgår det, at Greve Kommune i alt har tre klinikker med en samlet kapacitet på 11 fysioterapeuter (årsværk). Der er ni fysioterapeuter, som har ydernummer på over 30 timer om ugen, og fire fysioterapeuter med en kapacitet på under 30 timer om ugen.
Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024
Administrationen bemærker det glædelige i, at der er indført udgiftsdæmpende tiltag og en national styring af
den samlede økonomi, da der nationalt har været en stigning i omkostningerne på området. Greve Seniorråd
og Handicaprådet tager Praksisplanen til efterretning, men Greve Seniorråd bemærker, at der i Praksisplanen
ikke fremgår retningslinjer for adgangsforholdene til klinikkerne for dårligt gående og handicappede. Høringssvar fra Handicaprådet og Greve Seniorråd er vedlagt som bilag. Alle høringssvar indsendes til Region
Sjælland den 31. august 2020, hvorefter eventuelle justeringer med baggrund i indsendte høringssvar behandles i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, inden den endelige version godkendes i KKR Sjælland.

Lovgrundlag
Grundlaget er beskrevet i tre forskellige aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og
Danske Fysioterapeuter.
Myndighedsansvaret for almen fysioterapi (speciale 51) varetages af regionen, mens kommunerne har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi (speciale 62). Myndighedsansvaret for almen ride fysioterapi
(speciale 57) varetages af regionerne, mens kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfrie ride
fysioterapi (speciale 65).

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan
Høringsfristen udløber den 31. august 2020, hvorefter eventuelle justeringer med baggrund i indsendte høringssvar behandles i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, inden den endelige version godkendes i KKR
Sjælland.

Bilag
253-2020-133201
253-2020-133197
253-2020-139689

Udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024
Høringssvar fra Handicaprådet
Høringssvar fra Greve Seniorråd
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