
1 
 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2020 

Regionen og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i løbet af 2019/2020 udarbejdet en 

fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.  

Praksisplanlægningen skal bidrage til kontinuitet på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling 

og samarbejde mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb, kvalitet 

i den fysioterapeutiske behandling mv.   

Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle 

områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt 

over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. 

De nordjyske kommuner har ved udarbejdelsen af planen været repræsenteret ved Det fælleskommunale 

Sundhedssekretariat. Herudover har det kommunale Netværk om Vederlagsfri Fysioterapi med repræsentanter fra alle 

11 kommuner været involveret i udarbejdelsen af praksisplanen. 

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med 

kvalitetsudviklingen på området, herunder særligt det daglige samarbejde på fx plejecentre.  

Der har også været fokus på det vederlagsfrie område i forhold til opfølgning på økonomiloftet i den nyeste 

overenskomst. 

Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem 

hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der 

er i Praksisplanen ikke lagt op til kapacitetsudvidelse.   

Udkast til Praksisplanen har den 5. februar 2020 været forelagt Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Nordjylland, hvor 

den er blevet behandlet og godkendt til høring.   

På baggrund af indkomne høringssvar godkendte Samarbejdsudvalg for Fysioterapi 24. september en tilrettet 

praksisplan til udsendelse til de relevante parter med henblik på tiltrædelse af Praksisplanen.  

Praksisplanen blev forelagt KKR Nordjylland 13. november 2020, og KKR Nordjylland gav i den forbindelse sin anbefaling 

til godkendelse af Praksisplanen for Fysioterapi. 

På den baggrund er Praksisplanen for Fysioterapi derfor fremsendt til de enkelte kommuner med henblik på en formel, 

politisk tiltrædelse af Praksisplanen. 

Vedhæftet er et forslag til en sagsfremstilling som hjælp til udarbejdelsen af lokalt materiale, samt den endelige 

Praksisplan for Fysioterapi. 

Hvis der er spørgsmål til det udsendte materiale, er I velkommen til at kontakte undertegnede. 

Jonas Birk Lunen 

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat 


