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

Høringsvar

1 – Resumé og anbefalinger

2 – Fysioterapiområdet

Økonomistyring, side 9:
Afsnittet bør rettes igennem, så det afspejler, at
kontrolstatistik nu udføres på klinikniveau og ikke på
fysioterapeutniveau. Fysioterapeut skal således
ændres til klinik. Endvidere skal følgende slettes:
”Ligesom at der fremover vil ske en tilpasning af
kontrolstatistikkerne, henimod et samlet fokus på
klinikkerne, frem for et fokus på hver enkelt
ydernummerindehaver i klinikken.”
Principper for flytning og ekstra praksisadresse, side
11:
Den sidste betingelse: ”Det er en forudsætning, at der
er faciliteter til at gennemføre holdtræning på den
nye/ekstra adresse samt behandling af høj kvalitet.” er
for snæver i forhold til overenskomstens formål for
brug af flere praksisadresser jf. anmærkning til § 27.
En mulighed er at skrive anmærkningen ind i sin
helhed:
”Brug af flere praksisadresser kan øge
tilgængeligheden ved at reducere de geografiske
afstande for patienterne. En yderligere fordel kan
være styrket tværfaglig kommunikation og
samarbejde, hvis den anden adresse placeres i
lægehuse, i sundhedscentre, hvor der ikke i forvejen er
tilbud om fysioterapibehandling eller andre steder,
hvor man samtidigt kan fremme tværfaglig
kommunikation og samarbejde.
Brug af flere praksisadresser med samme
ydernummer kan især være relevant i lokalområder,
hvor der er behov for større fleksibilitet for at
tilgodese patienternes behov for kvalitet, nærhed og
valgmuligheder. Kvaliteten kan fx forøges ved, at
fysioterapeuter med forskellige interesseområder eller
specialer på skift varetager behandlingen i forskellige
lokalområder.
Brug af flere praksisadresser kan endvidere styrke
samarbejdet mellem fysioterapeutiske klinikker og øge
en effektiv brug af kompetencer og ressourcer.

De nævnte eksempler er ikke en udtømmende
beskrivelse af de forhold, som kan begrunde brug af
flere praksisadresser. Det er ikke en betingelse, at den
ekstra praksisadresse er placeret i forbindelse med en
bestemt type virksomhed.
”

Hjemmebehandling, side 11:
Der henvises til § 28, stk. 2, men den er ikke korrekt
citeret. Der bør stå, at fysioterapeuten i almindelighed
behandler de henviste patienter i den rækkefølge, de
henvender sig til fysioterapeuten.

3 – Kapacitet i praksissektoren

Anbefalinger, side 17:
Det er positivt bemærket, at der mulighed for løbende
drøftelser af den samlede kapacitet samt initiativ til en
årlig kapacitetsanalyse.

4 – Ridefysioterapi

5 – Fysioterapi i kommunerne

Praksisdeklaration, side 23:
Der skal kun laves én praksisdeklaration pr. klinik.
Der bør således stå ”…at disse oplysninger kan findes
under den enkelte klinik.” og ikke /terapeut.

6 – Bilag

Generelle kommentarer

