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NOTAT

Kommunernes ønsker og input til fornyelse af over-
enskomsten for vederlagsfri fysioterapi og ridefysiote-
rapi

Indledning
Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi skal
fornyes. Den gældende overenskomst udløber december 2021. KL og
Danske Regioner er i dialog med Danske Fysioterapeuter om en mid-
lertidig forlængelse af økonomiprotokollatet.

Det forventes, at der skal udveksles forhandlingsoplæg december
2021, hvor der arbejdes efter af afslutte forhandlingerne inden ud-
gangen af juni 2022. Det betyder, at en ny overenskomst forventeligt
vil kunne træde i kraft senest den 1. januar 2023.

Overordnet målsætning for forhandlingerne
Den centrale målsætning for forhandlingerne vil være, at overens-
komsten med de praktiserende fysioterapeuter understøtter føl-
gende:

Vi vil levere mest mulig sundhed for pengene og skabe et bæredyg-
tigt sundhedsvæsen, som kan rumme fremtidens udfordringer.

Tilbud om kommunal vederlagsfri fysioterapi er forankret i Sundhedslo-
vens  §140a og §140b og §12-15 i Bekendtgørelse om tilskud til fysiote-
rapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos
fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.

De nærmere vilkår for tilskud herunder ydelsesbeskrivelser, aftales mel-
lem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.
KL er repræsenteret i Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Overens-
komsten rummer også rammer og opgaver i fysioterapipraksis samt visi-
oner og målsætninger for områderne vederlagsfri fysioterapi og ridefy-
sioterapi

Gældende overenskomst for vederlagsfri fysioterapi
Gældende overenskomst for ridefysioterapi
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KL forventer, at forhandlingen vil tage udgangspunkt i følgende over-
ordnede temaer:

1. Datadrevet kvalitet
2. Faglig opdateret tilbud af høj kvalitet dvs. opfølgning på nuvæ-
rende Enhed for Kvalitet og Moderniserings arbejde med modernise-
ring af ydelser samt erstatning for akkreditering
3. Administration
4. Økonomistyring, budgetsikkerhed
5. Øvrige emner og ønsker

1. Datadrevet kvalitet
Der er behov for i den kommende periode at udvikle datadrevet kva-
litet og brugen af det i fysioterapi praksis. Formålet er, at data frem-
over skal kunne anvendes i kvalitetsudvikling og i planlægningssam-
menhæng både i fysioterapeutens egen praksis, i kommunerne og
overordnet i sundhedsvæsenet.

KL har brug for ønsker og input til hvilke data, der vil give mening set
fra et kommunalt perspektiv.

Til eventuel overvejelse:
· Har man brug for særlige data ift. at planlægge og forbedre
den forebyggende indsats f.eks. bestemte data på individni-
veau eller indblik i, hvilke behandlinger der gives hos fysiotera-
peuterne og på hvilken baggrund?
· Skal data være tilgængelige på en særlig måde for at kunne
bruges og være let anvendelige i kommunerne?
· Kan man arbejde med indikatorer, som man i de enkelte kom-
muner og fysioterapipraksisser arbejder hen i mod?

2. Faglig opdateret tilbud af høj kvalitet dvs. opfølgning på nu-
værende Enhed for Kvalitet og Moderniserings arbejde

I den kommende overenskomstperiode skal der implementeres en ny
kvalitetsmodel for fysioterapipraksis området, som skal erstatte ak-
krediteringen ved IKAS. De fleste fysioterapiklinikker har været igen-
nem første runde med akkreditering. IKAS nedlægges med virkning
fra den 30. juni 2022.

En ny kvalitetsmodel skal bidrage til at sikre, fysioterapipraksissekto-
ren udgør et fagligt opdateret tilbud af høj kvalitet. Det skal sikre
indblik i kvaliteten både for den praktiserende fysioterapeut selv,
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men også for kommuner og regioner og andre centrale aktører.

KL har behov for input til, hvordan modellen kunne se ud, og hvilke
elementer den bør indeholde.

3. Administration
KL ønsker kommunernes input til forenkling af kommunernes og regi-
onernes administration af ordningen.

Til eventuel overvejelse:
· Er der særlige fordele eller ulemper ved den nuværende tre-
delte model, hvor den praktiserende læge visiterer, fysioterapeu-
ten udfører og kommunen (med evt. administrativ hjælp fra regi-
onen) betaler?

4. Økonomistyring, budgetsikkerhed
Hensynet til budgetsikkerhed for udviklingen i udgifter til vederlagsfri
fysioterapi og ridefysioterapi nødvendiggør, at en ny aftale skal søge
at understøtte styringen af området yderligere og sikre en effektiv
udnyttelse af økonomien på området. Det bliver afgørende for KL, at
en ny aftale for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi tager ud-
gangspunkt i nuværende vilkår, hvor økonomien baseres på en fast
årlig økonomisk ramme uden mulige tillæg.

Til eventuel overvejelse:
· Kan man forestille sig driftsorienterede indikatorer, der på et
detaljeret niveau løbende giver indblik i aktivitetens stør-
relse samt fordeling mellem forskellige ydelsesgrupper og diagno-
segrupper?

KL ønsker input fra kommunerne til, hvordan man kan skabe effekti-
viseringsgevinster, da det er vigtigt, at fysioterapipraksis også arbej-
der med at omstille arbejdet i fysioterapipraksis, så nye måder at løse
opgaverne på kan udvikle sig inden for den økonomiske ramme.

5. Øvrige emner og ønsker


