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

Høringsvar

1 – Resumé og anbefalinger

Ingen kommentarer

2 – Fysioterapiområdet

Under ”Henvisning til fysioterapi” står der:
”I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning kan der ikke
henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale
om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser.”
Hvordan sikrer vi os at kommunerne/ privatpraktiserende får/kan finde den nødvendige viden om øvrige tilbud i en anden sektor (kommune/privat
praksis), så dublering undgås?
F.eks. Skal vores IT-systemer tale samme så kommunerne skal kunne se hvis borger har henvisning
vederlagsfri og omvendt?

3 – Kapacitet i praksissektoren

Der står i udkast til praksisplan:
”Det anbefales, at der udarbejdes en kapacitetsanalyse 1
gang årligt igennem praksisplanperioden 2021-2024. Her
indgår eksempelvis geografisk fordeling af kapaciteter,
ventetider mm.
Kapacitetsanalysen præsenteres for Samarbejdsudvalget 1
gang årligt. Første gang i efteråret 2021.”
Kapacitetsanalysen bør præsenteres for kommunerne evt. igennem de årlige møder i fællessekretariatet.

4 – Ridefysioterapi

Ingen kommentarer

5 – Fysioterapi i kommunerne

Vedr. Ringsted Kommune står der:
”Der er etableret dialogforum mellem Ringsted Kommune
og praktiserende fysioterapeuter med afholdelse af et møde årligt mellem repræsentanter for klinikkerne og to repræsentanter for kommunen.
Der drøftes emner som: økonomi, stigning i antal ydelser/brugere, hvad kan der gøres for at holde budgettet,
hvilke ydelser gives af hvem, vederlagsfri fysioterapi, samarbejdet mellem klinikker og træningsfunktion og samarbejdet med lægerne, ny lovgivning om frit valg mm.
Derudover er et løbende samarbejde mellem træningsenheden og klinikkerne omkring op-gaver i hverdagen.”

Ønskes rettet til:

Der er etableret et dialogforum mellem Ringsted
Kommune og praktiserende fysioterapeuter med
afholdelse af møder når der er aktuelt behov. Møderne afholdes mellem repræsentanter for klinikkerne og repræsentanter for kommunen.
Der drøftes emner som: økonomi, antal ydelser/brugere, samarbejdet mellem klinikker og den
kommunale træningsenhed, ny lovgivning om frit
valg mm.
Derudover er et løbende samarbejde mellem den
kommunale træningsenhed og klinikkerne om opgaver i hverdagen.

6 – Bilag

Ringsted Kommune undrer sig fortsat over, at udgifterne pr. patient som modtager vederlagsfri fysioterapi ligger på ca. 3000 kr. mere pr patient for
borgere i Ringsted Kommune end gennemsnittet i
Region Sjælland.
Ligesom at antal ydelser pr. patient for vederlagsfri
fysioterapi i Ringsted kommune i gns. er 60 sammenlignet med 47 i Region Sjælland.
Ringsted Kommune er en gennemsnitlig kommune
på flere andre parametre eksempelvis Sundhedsprofilen.

Generelle kommentarer

Udviklingspotentiale:
MedCom, Medcom-skabeloner og lokationsnumre:
Øget fokus på udveksling af data på tværs f.eks. ved
at vi skal kunne kommunikere via MedCom og lokationsnumre. Lige nu foregår det via telefon/mail.
Alle i privat praksis og kommunalt har lokationsnumre – og hvis vi kommunikerer den vej sørger vi
for sikker og nem kommunikation, hvor datakommunikation lagres på borgers journal.
Det kan også være at der i nogle MEDCom-skabeloner (eks. skabelon for genoptræningsplanerog
XREF15) kan oprettetes et felt, der automatisk indsætter data i fht. borgers øvrige aktive henvisninger til fysioterapi.

