Høringskema: Udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 – Region Sjælland
Kapitel

Høringsvar

1 – Resumé og anbefalinger

2 – Fysioterapiområdet

Odsherred kommune har haft en vækst på
13,39% i andelen af patienter, der modtager
almen og vederlagsfri fysioterapi.
Odsherred Kommune er en af de f kommuner,
hvor patientandelen er steget gennem de
sidste år. Gennemsnittet er på -0.39% i forhold
til borgere, der modtager vederlagsfri
fysioterapi. I Odsherred Kommune kommune
er der en stigning på 1,93% for andelen af
borgere, som modtager vederlagsfri
fysioterapi og er endvidere den kommune i
Region Sjælland med den højeste andel.
Ligeledes oplever vi om foråret og sommeren,
at flere bogere tager til odsherred, fordi de har
bolig i et plan, og på den baggrund søger de
både almen og vederlagsfri fysioterapi i
Odsherred, hvilket betyder at at behovet for
fysioetrapeuter øges, men antallet af tildelte
fysioterapeuter tager udgangspunkt i hvor
manger der bor i kommunen og ikke hvor
mange, der rent faktisk har et fysioterapeutisk
behov i Odsherred Kommune i løbet af år, igen
er det gældede for både almen og vederlagsfri
fysioterapi.
Overordnet set, betyder de nævnte faktorer og
det der er nævnt i generelle kommentarer, at
det skaber ventetid, fordi fysioterapeuterne i
Odsherred ikke altid kan følge med
efterspørgslen set i forhold til, at der er et
økonomisk loft for dem/klinikken samt
antallet af ydernumre.

3 – Kapacitet i praksissektoren

På baggruund af ovenstående og den erfaring
vi har gjort os med overbooking, som fører til
ventetider for patienterne, anbefales det på

det kraftigste at andelen af ydernumre til
almen fysioterapi i Odsherred Kommune
opnormeres
Kapaciteten af ydernumre afhænger også af
mobil fysioterapi, fordi tildeles der flere
borgere/flere ydernumre, så vil det være
muligt for klinikkerne at organisere mobil
fysioterapi, således de også kan tilbyde
vederlagsfri fysioterapi, til de borgere som er
så fysisk dårlig, de ikke kan komme på
klinikken for at modtage vederlagsfri
fysioterapi, men som falder under rammerne
for vederlagsfri fysioterapi

4 – Ridefysioterapi

Vi kan ikke forholde os til den almene
ridefysioterapi, da tallene for Odsherred
Kommune ikke fremgår.

5 – Fysioterapi i kommunerne

6 – Bilag

Generelle kommentarer

Vi har i Odsherred Kommune et
længerevarende samarbejde i forhold til
borgere, som vælger genoptræning i privat
regi enten i henhold til loven om frit valg, men
også i forhold til, tidligere samarbejdsaftaler.
Dette er også med til at presse kapaciteten

