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2.1 Temadrøftelse: KKR debat om forstærket dialog på 
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Synopsis for socialpolitisk udspil

Formål og baggrund
Socialområdet er i dag i en rivende udvikling drevet af et ønske om at øge 
borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen 
på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer 
rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det 
udfordrer aktørerne på området. 

KL ønsker derfor at invitere til dialog om socialområdet. Det er et område, 
som betyder meget for mange aktører – og som alle har en interesse i er 
veldrevet til gavn for de borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er 
mange perspektiver og tilgange til området; det er f.eks. blevet tydeligt i 
forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.

KL har valgt at sætte et særligt fokus på voksensocialområdet fra efteråret 
og frem til foråret 2017. Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. 
brugerorganisationer og de faglige organisationer om området. Dialogen vil 
bl.a. finde sted på et dialogmøde den 10. november 2016, hvor KL har 
inviteret interessenterne på området. Derudover planlægger KL og DH i 
fællesskab at afholde fem regionale konferencer for de lokale handicapråd 
og de regionale dialogfora.

I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og 
anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte 
den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på 
en offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og 
Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og 
budskaber i et socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for 
kommunernes videre arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet 
gennem en række konkrete anbefalinger.
 
Formålet med at iværksætte en forstærket indsats på socialområdet, 
herunder at udarbejde et udspil, er:

 At skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på 
området – brugerorganisationer, faglige organisationer, Folketing 
mv.  

 At understøtte kommunernes politikudvikling på voksen-
socialområdet.

Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen 
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge 
beskæftigelsen for udsatte borgergrupper. 

Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere 
indhold og anbefalinger i udspillet.
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Disposition for udspillet  
Udspillet forventes at følge nedenstående disposition, hvor indhold og 
sigtelinjer er skitseret nedenfor.

1. Kommunernes ambitioner for socialområdet 
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde 
4. Nye behov – nye indsatser
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som forberedelse 

til voksenlivet 
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer 
8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange 

indgange til kommunen
9. Boligområdet trænger til et eftersyn
10. De styringsmæssige rammer  
11. Kvalitet i de kommunale indsatser  

1. Kommunernes ambitioner for socialområdet 
Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere – og uden bidrag fra langt de 
fleste borgere kan det ikke fungere. Den bærende ide bag 
velfærdssamfundet er at skabe grundlaget for et godt liv for det enkelte 
menneske, hvor fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og 
deltagelse. 

De fleste mennesker kan og vil gerne deltage i fællesskabet. Fællesskabet 
forstået som det at være en del af en familie, have et arbejde, have venner 
og fritidsinteresser osv. Men vi ved samtidig godt, at ikke alle har lige 
muligheder for det.

Kommunernes ambition for fremtidens socialpolitik er, at bidrage til at flere 
fællesskaber åbner sig for de borgere, som i dag ser sig sat udenfor pga. 
psykiske vanskeligheder, handicaps og sociale problemer. Nogle 
problemstillinger er for komplekse til, at én organisationsform eller faglighed 
kan løse dem alene. Og det må siges at karakterisere de problemstillinger, 
som traditionelt søges løst gennem socialpolitikken. Vi har derfor brug for at 
bygge videre på eksisterende samarbejdsrelationer med civilsamfundet, 
virksomheder og regioner mv. Men også at der tænkes nyt, og i den 
sammenhæng, at vi i langt højere grad end i dag ser de berørte borgere og 
deres netværk som en aktiv del af løsningen.

For der er faktisk forskningsmæssigt belæg for, at hvis ikke borgeren tager 
ejerskab til indsatsen, så er chancen for succes begrænset. Mange 
kommuner har allerede i dag gode erfaringer med at gå nye veje, hvor 
borgernes stemme får plads og giver mulighed for at nytænke dialogen med 
og indsatserne for de berørte borgere. Vi skal turde tage ved lære af 
borgernes erfaringerne og inddrage dem aktivt i udviklingen af vores sociale 
indsatser.

Kommunerne skal i dialog med brugere og medarbejdere fortsætte de 
senere års udvikling, hvor vi er gået fra et omsorgs- til et rehabiliterings- og 
udviklingsperspektiv. De kommunale medarbejdere har i dag i langt højere 
grad end tidligere en rolle i at facilitere, at borgeren – så vidt er muligt – lever 
et liv på egne præmisser, frem for alene at yde borgeren en række services. 
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Vi skal i fællesskab både nationalt og lokalt adressere de udfordringer, som 
vi står over for. Ligesom man på sundhedsområdet taler om ’mest mulig 
sundhed for pengene’, skal vi også turde drøfte med hinanden, hvordan vi 
får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de penge, som vi bruger på 
området. I den sammenhæng er det væsentligt at slå fast, at det også er 
’socialt’ at tænke beskæftigelse. Uanset om en beskæftigelse sker på 
ordinære eller særlige vilkår vil det for mange være en adgangsbillet til nye 
fællesskaber, som styrker den enkeltes handlemuligheder og styrke til at 
mestre eget liv. 

Socialpolitikken skal fortsat udgør et stærkt sikkerhedsnet for dem med 
størst behov, men der er brug for et nyt fokus i samarbejdet med borgeren 
og netværket omkring denne.

I kommunerne er vi klar til at løse vores del af den fælles opgave. Nu er 
tiden kommet til et gearskifte, så vi får besvaret nogle af de centrale 
spørgsmål, som har presset sig på i en årrække.

1. Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og 
egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at borgerne 
profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en reel 
stemme og medansvar? 

2. Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for 
en social indsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller 
en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der 
behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og 
sundhedsområdet? 

3. Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i 
forhold til at styrke livssituationen for borgere med handicap og 
socialt udsatte?

4. Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene 
boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene 
boliger?

5. Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i 
beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? Og 
hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe 
styrkes? 

6. Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om 
borgere og familier med mange indgange til kommunen med fokus 
på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? Og 
hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver 
klædt på til et aktivt voksenliv?

2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
Hovedbudskaber og anbefalinger formuleres med afsæt i nedenstående 
afsnit og de sigtelinjer, som er opstillet for hvert afsnit.
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3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde 
Hvordan ser såvel nuværende som fremtidige brugergrupper ud på det 
specialiserede socialområde? Udspillet tager afsæt i et overblik over de 
faktorer og bevægelser, der nu og i fremtiden påvirker efterspørgslen på det 
specialiserede socialområde. 

For at kunne dokumentere udviklingen på det specialiserede socialområde, 
herunder udviklingen i brugergruppen, er det nødvendigt at basere sig på 
undersøgelser med afsæt i såvel økonomidata, fremskrivninger, samt 
udvikling i det regionale sundhedsvæsen. Det giver ikke nødvendigvis 
direkte svar på udviklingen i brugergruppen på det sociale område, men kan 
være med til at afdække udviklingstendenser, herunder eksterne 
påvirkninger af efterspørgsel og behov for opgaveløsning. 

I afsnittet gives der en karakteristik af nutidens brugere af ydelser til voksne 
på det specialiserede socialområde. Det være sig i forhold til alder, primære 
funktionsnedsættelser, arbejdsmarkedstilknytning mv. 

Blandt tendenserne ses blandt andet: 
 En markant vækst i antallet af borgere, der visiteres til 

socialpædagogisk støtte uden at dette modsvares af et tilsvarende 
fald i antallet af borgere i botilbud efter servicelovens §§107-108. 
Stigningen kan således ikke alene forklares med den omlægning, 
der er sket i botilbud, hvor langt flere tilbud i dag oprettes efter 
almenboligloven med tilknyttet socialpædagogisk støtte.

 En fortsat stigning i antallet af hjemløse på 23 pct. fra 4.998 i 2009 til 
6138 i 2015. Der ses i perioden en særlig stor stigning blandt unge 
hjemløse, om end stigningen er aftaget noget fra 2013-2015.

 En markant stigning i antallet af børn, unge og voksne, der udredes i 
behandlingspsykiatrien og behandles for psykiske problemstillinger. 
Den væsentligste relative stigning ses indenfor ADHD, PTSD og 
autisme. Den største absolutte stigning ses indenfor diagnoserne 
ADHD, depression, angst og akutte belastningsreaktioner. 

 Et historisk fald i indlæggelsestid i psykiatrien og i antallet af 
sengepladser i psykiatrien.

 Flere borgere i psykiatrisk behandling end tidligere er i dag i 
beskæftigelse. Det kan skyldes, at det i dag er et ændret segment, 
der behandles i psykiatrien. 

 En høj koncentration af socialt udsatte med psykiske 
problemstillinger, misbrug mv. i udsatte boligområder.

 Flere personer med forskellige fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser, herunder bl.a. personer med sklerose, 
cerebral parese, rygmarvsskade, muskelsvind og 
udviklingshæmning, er i kontakt med det regionale sundhedsvæsen.

 En stigning i fleksjob og særlig i minifleksjob (1-10 timer), som oftest 
besættes af udsatte voksne og et markant fald i antallet af 
tilkendelser af førtidspension. 

Ovenstående tendenser vil blive forsøgt uddybet med fremskrivninger blandt 
andre målgrupper på området, herunder hvilke bevægelser der sker ift. bl.a. 
børn med fødselsskader, personer med hjerneskade, borgere med 
udviklingshæmning mv. 
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4. Nye behov – nye indsatser 
Socialpolitikken bevæger sig i flere arenaer, hvor de berørte borgere vil have 
forskellige behov for indsatser. Forebyggelse og tidlige indsatser kan 
bidrage til, at mennesker kan blive i deres bolig eller job og uddannelse; 
andre kan have behov for en mere kortvarig og intensiv støtte f.eks. i 
forbindelse med psykiske vanskeligheder; mens andre igen vil have behov 
for længere eller ligefrem livslang støtte for at kunne mestre deres hverdag.

Rehabilitering har de senere år stået centralt i de kommunale indsatser, hvor 
fokus er på, hvordan mennesker kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i 
samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer.
Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem borgeren og fagfolk, og vil 
ofte også kræve involvering af pårørende og netværk for at lykkes. 
Rehabilitering sker altså sammen med borgeren – og kan ikke gøres for 
borgeren. 

De kommunale indsatser bør samtidig afspejle, at målgrupperne for sociale 
indsatser ændrer sig jf. afsnit 3. Nogle målgrupper vil have behov for en 
fokuseret udredning og midlertidig støtte til at få styr på deres tilværelse 
f.eks. borgere med angst og depression, men andre f.eks. ældre borgere 
med udviklingshæmning vil have behov for øget sundhedsfaglige ydelser. 

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 De specialiserede indsatser skal understøtte et rehabiliterings- og et 

habiliteringsperspektiv. 
 Indsatserne skal tilrettelægges, så borgerens eget perspektiv og 

medansvar styrkes. 
 Der er behov for en øget differentiering i ydelser, som understøtter 

tidsafgrænsede og målrettede forløb.
 Livskvalitet og deltagelse er et mål for alle og kan tage mange 

former.
 Netværk og civilsamfund får en mere fremtrædende rolle i at styrke 

udsatte borgeres mulighed for at deltage i fællesskaber.
 De kommunale kompetencer skal afspejle de ændrede behov i 

målgrupperne. 
 Velfærdsteknologi kan understøtte større selvhjulpenhed og bidrage 

til fleksible løsninger.
 

5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som 
forberedelse til voksenlivet 

Hvis det skal lykkes at støtte flere voksne til et selvstændigt liv på egne 
præmisser, er der brug for, at indsatserne til børn og unge med nedsat 
funktionsevne og deres familier tænkes ind som en del af en langsigtet 
indsats, der ikke kun har fokus på familiernes situation frem til barnet fylder 
18 år, men også understøtter, at børnene og de unge så vidt muligt kan leve 
et selvstændigt liv som voksne. 

Selvom de lovgivningsmæssige rammer og kompensationsmulighederne til 
børn, unge og voksne er forskellige, så er formålet med hjælpen den 
samme, nemlig at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at 
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, som det er formuleret i 
servicelovens formålsparagraf. 
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Analyser viser, at målgruppen af børn og unge med nedsat funktionsevne er 
i forandring. Der diagnosticeres i dag langt flere børn med 
autismespektrumforstyrrelse og ADHD, og flere børn og unge har 
angstproblemer i dag sammenlignet med tidligere jf. afsnit 3. Det stiller 
ændrede krav til de kommunale indsatser og ikke mindst det tværgående 
samarbejde mellem børne- og voksenområdet.

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Børnene og de unges situation skal ses i et livslangt perspektiv
 Indsatser til børn og unge samt deres familier skal tage højde for 

udviklingen i målgrupper
 Der er behov for en alliance med forældrene om at skabe den bedst 

mulige fremtid for deres børn og de unge
 Støtten til de unge skal være målrettet og tværgående, så den i 

højere grad ruster dem til at klare voksenlivet uden for hjemmet
 De fleste unge med nedsat funktionsevne drømmer om at leve et 

selvstændigt liv som voksne, og den livsindstilling skal forældre og 
kommuner støtte op om i fællesskab

 Læring og uddannelse er lige så vigtig for børn og unge med nedsat 
funktionsevne som for alle andre. Derfor skal skoler og 
socialområdet samarbejde om, at flere børn med nedsat 
funktionsevne får en uddannelse.

6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper 
Alle skal have mulighed for at få et job og alle som kan, skal bidrage på en 
arbejdsplads. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på 
arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer som fx minifleksjob, er der 
et godt fundament for at udsatte voksne kan få en plads på 
arbejdsmarkedet. Med fx ressourceforløb er det muligt at iværksætte særlige 
tværfaglige og helhedsorienterede planer, som netop kan være med til at 
sikre, at personer med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer kan 
komme i arbejde på sigt. Det er afgørende, at beskæftigelse og 
selvforsørgelse bliver løftet i et tværfagligt samarbejde. 

At få udsatte borgere i beskæftigelse kræver virksomheder, som ser 
borgerens styrker i stedet for udfordringer og ikke lader sig skræmme af fx 
psykiske diagnoser. Men også virksomheder, der er fleksible i forhold til at 
invitere ”anderledes” arbejdstagere ind. 

Erfaringerne viser, at en primær barriere for, at udsatte grupper kommer i 
job, er borgerens tro på egen kunnen og manglende motivation. Forskning 
viser samtidig også, at sagsbehandlerens og netværkets tro på, at borgeren 
kommer i job, er afgørende. Derfor er det vigtigt, at borgeren med støtte fra 
kommunen, organisationer og eget netværk arbejder målrettet mod at 
komme i beskæftigelse. Det kan være en afgørende faktor for, at den 
udsatte voksne kommer i beskæftigelse. 

Overordnede sigtelinjer i afsnittet er: 
 Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og 

dermed bidrage på arbejdsmarkedet 
 Alle relevante aktører skal bidrage til at styrke borgerens vej mod 

beskæftigelse og selvforsørgelse. At styrke borgerens arbejdsidentitet er 
et fælles anliggende på tværs af alle fagligheder. 
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 Det sociale område kan med fordel spille en endnu større rolle i 
borgerens vej mod arbejde - særligt ud fra tanken om at ”det er socialt at 
tænke beskæftigelse”.

 Samspillet med virksomhederne skal styrkes. Virksomhederne skal i 
fremtiden i højere grad ansætte udsatte voksne og de skal klædes 
endnu bedre på til at kunne håndtere de udfordringer, som borgerne 
måtte have.

 Det gode match mellem borger og virksomhed er en afgørende faktor for 
en god start på arbejdsmarkedet. Der skal i højere grad fokus på at sikre 
at borgerens kompetencer og arbejdsopgaverne matcher

 Fleksible ansættelsesformer skal i stigende grad anvendes og der skal 
samarbejdes om udvikling af både arbejdsopgaver og borgerens 
arbejdspotentiale.

7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer 
Borgere med forløb på tværs af sektorer oplever ofte at være deltagere i 
fragmenterede forløb, når de samtidig har behov for behandling i regionalt 
regi og støtteindsatser i kommunalt regi. Mange kommuner og regioner har 
derfor fokus på at styrke samspillet om – og med - borgere med behov for 
indsatser på tværs af sektorskel. 

Hvis det skal lykkes at arbejde efter borgerens mål og styrke den enkelte 
borgers oplevelse af et sammenhængende forløb, er det væsentligt, at der 
arbejdes ud fra en fælles forståelse og hvor relevant fælles tilgange og 
metoder. Det gøres i dag nogle steder gennem afprøvning eller udbredelse 
af metoder som Åben dialog, Assertive Community Treatment (ACT), 
Individual Placement and Support (IPS) mv. Der er tale om metoder, der 
inddrager medarbejdere på tværs af sektorer ud fra borgerens behov, 
snarere end ud fra organisatoriske logikker. 

Særlige udfordringer kan opstå i forbindelse overgange, fx ved ind- eller 
udskrivning samt i længerevarende forløb med medicinsk eller anden 
somatisk behandling af borgere i botilbud. Her kan der være behov for et 
særligt fokus på samarbejdet med fx almen praksis, sygehusafdelinger eller 
privatpraktiserende speciallæger. 

Endelig er der behov for at satse på teknologier og organiseringer, der 
mindsker afstanden mellem samarbejdspartnere og fremmer en fælles 
målsætning. Forsøg med fx online-bostøtte, skypemøder og digitale 
understøttelse af udveksling af information er eksempler på tiltag, der er 
taget i brug for at imødekomme dette. 

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret: 
 Der er behov for at styrke oplevelsen af sammenhængende forløb. 

For de borgere, hvor det er nødvendigt, bør integrerede forløb 
fremmes. 

 Selv om det faglige indhold er forskelligt, skal borgerens mål, 
prioriteringer og ønsker være styrende for den samlede indsats

 Metoder, der samtidig skaber et bedre og mere sammenhængende 
forløb for borger og fremmer effekten af indsatser, bør fortsat 
afprøves og udbredes. 
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 For nogle målgrupper kan indsatserne med fordel tilrettelægges, så 
de ’flytter sig’ efter borgerne, fx gennem fremskudte indsatser på 
hospitaler, på botilbud mv. 

 Investeringer i udvikling og implementering af digitale løsninger og 
velfærdsteknologi er en del af løsningen i forløb på tværs af 
sektorer, hvor der er behov for, at information bevæger sig hurtigt 
mellem relevante parter og ressourcerne udnyttes bedst muligt. 

 Det strategiske samarbejde mellem regioner og kommuner kan via 
sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler med fordel styrkes, så de 
favner forpligtende initiativer, der understøtter et sammenhængende 
forløb for relevante grupper af borgere. 

8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange 
indgange til kommunen 

Mange kommuner har netop nu stort fokus på, hvordan der kan arbejdes 
mere på tværs af den kommunale organisation – især på social- og 
beskæftigelsesområdet – med afsæt i en stærkere fælles forståelse af 
kerneopgaven. Hensigten er at kunne levere en mere helhedsorienteret 
indsats til borgeren/familien og dermed også større kvalitet og ofte bedre 
ressourceudnyttelse. 

Afsættet er, at man har konstateret eksempler på indsatser fra forskellige 
forvaltninger til samme borger eller familie, der ikke peger i samme retning 
og i nogle tilfælde kan være kontraproduktive. Vejen til en mere koordineret 
indsats er imidlertid belagt med mange forskelligartede hindringer, herunder 
barrierer ift. lovfokus, jura ift. datadeling, faglig kultur, organisering, økonomi 
osv.

Der er generelt blandt kommunerne enighed om, at forebyggelse, 
rehabilitering og kontakt til arbejdsmarkedet bør styre den kommunale 
indsats og opfattelse af kerneopgaven. Det bunder bl.a. i erfaringer fra en 
række kommunale projekter, hvor familiens samlede trivsel er øget, når 
forældrene får en stærkere arbejdsidentitet og tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

KL er på nuværende tidspunkt sammen med 27 kommuner i gang med 
projekt ’Tværgående samarbejde om ydelser og indsats’, hvis primære 
formål er at undersøge mulighederne for at skabe bedre sammenhæng – og 
dermed også større kvalitet – i den samlede indsats. Det er endvidere 
formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere 
det samlede ressourceforbrug. 

De overordnede sigtelinjer omfatter bl.a. følgende:
 Der skal tages mere udgangspunkt i borgerens/familiens eget 

perspektiv
 Indsatsen for familier/borgere med mange kontaktflader til 

kommunen kan ofte med fordel forenkles
 Kontakt til arbejdsmarkedet bør som fælles kerneopgave 

opprioriteres på tværs af de kommunale indsatsområder
 Mere systematisk deling af information og viden på tværs af 

indsatsområder
 Der bør i højere grad anlægges et helhedsperspektiv på 

ressourceanvendelsen i forhold til den enkelte borger/familie



Dato: 28. oktober 2016

Sags ID: SAG-2016-02789
Dok. ID: 2256308

E-mail: MTA@kl.dk
Direkte: 3370 3490

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 9 af 11

NOTAT

 Budgetmodeller og digitalisering bør i højere grad understøtte 
helhedsperspektivet

 Der er ikke standardmodeller for organisation og ledelse, men i 
mange kommuner kan nye modeller understøtte et større 
helhedsperspektiv

9. Boligområdet trænger til et eftersyn 
Kommunerne har over de seneste ti år bygget mange nye almene 
handicapboliger, som har forbedret boligstandarden for mange borgere med 
nedsat funktionsevne. Lejlighederne i de nye byggerier er indrettet, så 
borgerne får større mulighed for privatliv, herunder eget køkken og bad, 
samtidig med, at borgerne kan få den specialiserede hjælp, de har behov 
for, og som i langt de fleste tilfælde er knyttet til boligerne. 

Reglerne for byggeriet og udnyttelsen af de nye boligformer spænder i nogle 
tilfælde ben for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende, en effektiv 
udnyttelse af kapaciteten i boligerne, og at flere borgere samlet set får tilbudt 
en bolig, hvor de kan få dækket deres behov for hjælp.

Barriererne er bl.a., at kommunen ikke kan visitere en borger ud af eller 
videre fra en almen bolig til en anden, hvis borgeren modsætter sig flytning. 
Det gælder også, selvom borgeren ikke længere har behov for den særlige 
bolig, eller har fået ændrede og mere omfattende behov, som bedre 
tilgodeses i et andet tilbud. 

Kommunerne er i dag låst til at anvende eksisterende bygninger efter, 
hvordan de er finansieret og hvilket regelsæt, de er opført efter. Det betyder, 
at borgerne og deres behov kommer i anden række. I stedet bør 
kommunernes indsats tage sit udgangspunkt i borgerens behov, som bør 
kunne tilgodeses i en bred vifte af boligformer.

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Der er brug for, at reglerne om boliger for mennesker med nedsat 

funktionsevne bringes up to date, så de fysiske rammer kan 
udnyttes på den bedst mulige måde til gavn for borgerne.

 Kommunerne har fortsat brug for en bred pallette af boliger.
 Der er mangel på små billige boliger, som kommunen kan tilbyde til 

bl.a. hjemløse og psykisk sårbare unge. 
 Kommunerne kan i et vist omfang allerede udnytte eksisterende 

fysiske rammer mere fleksibelt. Det handler fx om at samarbejde 
med ældreområdet, når der skal udvikles indsatser i boliger til ældre 
udviklingshæmmede. 

 Ved en tidlig og rehabiliterende indsats kan kommunen nå langt og 
undgå, at personer med en sindslidelse får brug for et 
længerevarende botilbud. 

10.   De styringsmæssige rammer
Kommunerne oplever på det specialiserede voksenområde en stigende 
udgiftsudvikling og et stigende udgiftspres i disse år. Det største område, 
som helt eller primært vedrører voksne handicappede, er botilbud og 
bostøtte. Dette område er steget med cirka en milliard kroner fra 2013 til 
2015. 
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Kommunerne efterspørger bedre styringsmuligheder på området for at 
kunne imødegå den stigende efterspørgsel, og samtidig fortsat kunne levere 
den hjælp til borgerne, som de har brug for. 

Der er i øjeblikket fokus på de rammer, som serviceloven sætter for 
kommunernes indsatser over for borgerne på det sociale område, herunder 
mulighederne for at foretage et helhedsorienteret fagligt skøn. Det er dog 
endnu uklart, hvad en eventuel kommende servicelovsrevision helt konkret 
vil indeholde. 

Uanset de lovgivningsmæssige rammer er der en række tiltag, som 
kommunerne kan bruge for at styrke indsatsen og få bedre styring og bedre 
overblik. 

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL, at der 
fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og 
effektiviseringsprogram. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 
staten supplerer KL’s og kommunernes styrings- og effektiviseringsprogram, 
hvor der også er projekter, der har fokus på styringen af det specialiserede 
voksenområde. 

De overordnede sigtelinjer i er bl.a.:
 Bedre muligheder for at arbejde forebyggende, habiliterende og 

rehabiliterende, så borgerne får bedre muligheder for at mestre eget 
liv.

 Bedre muligheder for at styre og prioritere indsatserne.
 Det tværgående samarbejde i kommunerne skal understøttes af 

sektorlovgivningen bl.a. på social- og beskæftigelsesområdet.

11.   Kvalitet i de kommunale indsatser 
Kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og 
beskæftigelsesområdet, som bl.a. afspejler deres demografiske og 
socioøkonomiske vilkår. Samtidig har borgere indenfor samme målgruppe 
de samme behov uanset hvilken kommune, som de bor i. Derfor er der 
fortsat brug for at samle kommunerne om at levere en mere ensartet kvalitet. 
Det kan gøres på flere måder. Den enkelte kommune kan styrke sin egen 
socialindsats; kommunerne kan gå sammen om indsatser, og regionen kan 
også bidrage til faglig udvikling. 

Kommunerne er generelt i gang med at udvikle deres 
dokumentationspraksis, så vi får øget viden om kvaliteten af de ydelser, der 
leveres på socialområdet. Men dette arbejde kan målrettes yderligere – og 
det sker allerede i dag både på lokalt og nationalt niveau.

Der er også en positiv udvikling i gang, hvor kommuner samarbejder med 
forskningsinstitutioner om at udvikle deres sociale praksis. 

Kvalitet i de kommunale indsatser fordrer også løbende 
kompetenceudvikling og videndeling blandt de medarbejdere, der til dagligt 
har ansvaret for at løfte opgaverne tæt på borgerne – og i sidste ende er 
garanter for, at den ønskede udvikling på socialområdet sker. 

De overordnede sigtelinjer i er:
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 Indsatserne skal give værdi for borgerne forstået som værende 
bruger- og effektorienteret. 

 Målrettet dokumentation er en forudsætning for at blive klogere på 
hvilke indsatser, som virker for hvilke målgrupper, og for at sikre den 
bedst mulig progression for den enkelte borger.

 Kommunerne søger samarbejde med forskningsinstitutioner med 
henblik på at styrke forskningen i de kommunale indsatser på 
socialområdet.

 Regeringen bør sikre, at der investeres og fokuseres mere markant 
på forskning i sociale indsatser. Der mangler en egentlig 
forskningsstrategi på området.

 Kommunerne skal fortsat arbejde på at professionalisere 
kompetenceudviklingen, der involverer de medarbejdergrupper, som 
indgår i arbejdet med de enkelte borgerforløb.
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1. Resumé og anbefalin-
ger 
 
Region Sjælland og kommunerne i regionen 
har i samarbejde udarbejdet en fælles plan for 
tilrettelæggelsen af den fremtidige fysiotera-
peutiske betjening i regionen. Planen danner 
grundlag for beslutning om de overenskomst-
mæssige forhold vedrørende den fysioterapeu-
tiske kapacitet i praksissektoren. 
 
Fysioterapi er et fagområde, der omhandler 
sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og 
rehabilitering af mennesker. Denne plan om-
handler de forhold, der vedrører overens-
komstområderne: 
 

• Almen fysioterapi (speciale 51) 
• Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) 
• Almen ridefysioterapi (speciale 57) 
• Vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) 

 
Grundlaget for almen fysioterapi, vederlagsfri 
fysioterapi og ridefysioterapi er beskrevet i tre 
forskellige aftaler indgået mellem Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysiotera-
peuter.  
 
Myndighedsansvaret for almen fysioterapi 
(speciale 51) varetages af regionen, mens kom-
munerne har myndighedsansvaret for veder-
lagsfri fysioterapi (speciale 62). Myndigheds-
ansvaret for almen ridefysioterapi (speciale 57) 
varetages af regionerne, mens kommunerne 
har myndighedsansvaret for den vederlagsfrie 
ridefysioterapi (speciale 65). 
 

Det fremgår af overenskomsternes § 18, stk. 2, 
at praksisplanlægningen foretages med hen-
blik på i fornødent omfang at sikre koordine-
ring og samordning af den fysioterapeutiske 
betjening i alle områder af regionen og udar-
bejdes i fornødent omfang under hensyntagen 
til andre sociale og sundhedsmæssige foran-
staltninger, samt den regionale og kommu-
nale økonomi. Regionen og kommunerne i re-
gionen bør i praksisplanlægningen særligt til-
godese behovet for tilbud om fysioterapi til be-
vægelseshæmmede i alle lokalområder. Der-
udover står beskrevet at: Praksisplanen bør 
endvidere understøtte udførelsen af de opga-
ver, som er beskrevet i overenskomstens pro-
tokollat vedrørende samarbejde, koordination 
og kvalitetssikring mellem praktiserende fy-
sioterapeuter og andre områder i sundheds-
væsenet.  
 
Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en 
praksisbeskrivelse af den eksisterende kapaci-
tet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regio-
nen, beskrivelse af de kommunale tilbud til ve-
derlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt 
over præsterede ydelser i fysioterapipraksis på 
regions- og kommuneniveau.  
 
Formålet med planen er at skabe rammerne for 
smidig tilrettelæggelse af fysioterapiområdet 
og understøtte fortsat udvikling og samarbejde 
mellem praksis og kommunerne i regionen og 
Region Sjælland. 
 
Praksisplanen har først og fremmest sit funda-
ment i de konkrete overenskomster. Dernæst 
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har planen sit afsæt i Sundhedsaftalen mellem 
Region Sjælland og kommunerne i Region 
Sjælland, ”Sundhedsaftalen 2015-2018 - Fælles 
om bedre sundhed”. Sundhedsaftalen beskriver 
mål for det forpligtende samarbejde: Flere 
gode og sunde leveår til borgerne i Region 
Sjælland, borgerne skal opleve sammenhæng 
og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet og 
mere sundhed for de samme penge. Mere 
sundhed til flere, borgeren som partner og et 
integreret borgernært samfund. 
 
Den overordnede tilgang er, at kommuner, sy-
gehuse og praksissektor tager udgangspunkt i 
den enkelte borges behov og samarbejder om 
at skabe bedre sammenhæng og effektivitet i 
sundhedstilbuddene. Patienten betragtes som 
en partner og skal inddrages i ansvaret for egen 
behandling og sundhed. 
 
De praktiserende fysioterapeuter skal tage et 
medansvar for, at den enkelte patient og pårø-
rende bliver partner i behandlingsforløbet, og 
at egenomsorgsevnen bliver understøttet og 
øget. Den praktiserende fysioterapeut skal 
medvirke til, at behandlingen differentieres ef-
ter patientens ressourcer og behov, således at 
de patienter der selv kan, skal selv, mens de 
patienter, som er udsatte og sårbare modtager 
et målrettet tilbud til deres behov.  
 
I Region Sjælland arbejdes der målrettet på at 
øge sammenhængen i patientforløbet for pati-
enten. De praktiserende fysioterapeuter indgår 
som en integreret del af sundhedsvæsenet. 
Kommunikationen mellem relevante parter 
skal understøtte dette. En målrettet og kvalifi-
ceret kommunikation mellem samarbejdspar-
ter er en forudsætning, hvis kommunikationen 
skal være af høj faglig kvalitet, således at prak-
sisområderne bidrager til og understøtter sam-
menhængen i patientens forløb.  
Det gøres særligt via henvisninger og epikriser.  
 

De involverede parter i behandlingsforløbet 
skal have tilstrækkelig viden om behandlings-
aftaler, således at patienten modtager den rette 
og relevante behandling og således at duble-
ring af indsatser ikke finder sted. Et eksempel 
er ”Forløbsprogram for patienter med rygpro-
blemer – et sammenhængende sundhedsvæsen 
med patienten i centrum” fra 2012, som kon-
kret beskriver den samlede tværfaglige, tvær-
sektorielle og koordinerede indsats i praksis-
sektor, sygehus og kommuner i Region Sjæl-
land, når en borger henvender sig med rygpro-
blemer. Fysioterapeuter er centrale fagperso-
ner i de anbefalede otte ugers undersøgelses- 
og behandlingsforløb, som patientens behand-
ling indledes med. 
 
Det er samtidig vigtigt for region og kommuner 
at fortsætte arbejdet med at tilrettelægge sund-
hedsplanlægning på det vilkår, at der skal tages 
hensyn til de økonomiske rammer, og at der 
kontinuerligt arbejdes målrettet på at forbedre 
effektiviteten inden for de eksisterende økono-
miske rammer.  
 
Det er i seneste overenskomst aftalt, at der skal 
arbejdes med standarder for kvalitet, og imple-
mentering af kliniske retningslinjer skal under-
støttes. Det ser Region Sjælland og kommu-
nerne som en styrkelse af den faglige udvikling 
til gavn for den enkelte patient, den praktise-
rende fysioterapeut, for klinikkerne og for den 
faglige standard inden for faget fysioterapi. Til-
buddene bør koordineres lokalt i sammenhæng 
med kommunernes tilbud.  
 
Dette arbejde understøtter region, kommuner 
og de praktiserende fysioterapeuter ved deres 
deltagelse i lokalt afholdte arrangementer, i pi-
lottest og for eksempel gennem høringer. 
 
Praksisplanen er udarbejdet af Region Sjæl-
land og de 17 kommuner i Region Sjælland i 
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samarbejde med repræsentanter fra de prakti-
serende fysioterapeuter. Der har i processen 
været involveret repræsentanter fra kommu-
nerne og fra almen praksis. 
 
Resumé 
Denne Praksisplan er udarbejdet med ud-
gangspunkt i overenskomstens bestemmelser 
om udarbejdelse af Praksisplan, Sundhedsaf-
tale 2015-2018, den politiske vision for prak-
sisområdet. 
 
Kapitel 1 rummer et resumé af indholdet i 
Praksisplanen samt en oversigt over de cen-
trale anbefalinger i Praksisplanen med bag-
grund i beskrivelse og data i planen. 
 
Kapitel 2 indeholder en generel beskrivelse af 
fysioterapiområdet.  
Kapitlet indledes med en beskrivelse af grund-
laget for fysioterapien i lovgivning og overens-
komsterne på området. 
Herudover beskrives reglerne for henvisning til 
fysioterapi og borgernes muligheder og ret-
tigheder ved valg af fysioterapi fulgt op af en 
beskrivelse af specialerne almen fysioterapi og 
vederlagsfri fysioterapi. 
Endelig har kapitlet en beskrivelse af doku-
mentation og kommunikation mellem aktø-
rerne på området. 
 
Kapitel 3 omfatter en beskrivelse af udviklin-
gen i regionens befolkningstal, aldersudviklin-
gen og data vedrørende befolkningens sund-
hedstilstand med udgangspunkt i den udarbej-
dede Sundhedsprofil for Region Sjælland. 
 
Kapitel 4 indledes med en beskrivelse af den 
løbende økonomistyring på fysioterapiområdet 
og om betydningen af honoraromlægninger 
med overenskomsten fra 2015. 
Herefter er det centrale indhold en beskrivelse 
af udviklingen i udgifter, ydelser, behandlede 
patienter og udgifter pr. patient fra 2013-2015. 

Beskrivelsen rummer en sammenligning med 
udviklingen i øvrige regioner for såvel almen 
som vederlagsfri fysioterapi. 
Kapitlet har endvidere en beskrivelse af udvik-
lingen i brug af holdtræning i forhold til indivi-
duel behandling samt en beskrivelse af sam-
menhængen mellem den demografiske udvik-
ling og forbrug af fysioterapeutiske ydelser. 
Afslutningsvis gennemgås udviklingen i udgif-
ter, ydelser, behandlede patienter og udgifter 
pr. patient fra 2013-2015 fordelt på de 17 kom-
muner i regionen. Gennemgangen omfatter 
alle de fire specialer: Almen fysioterapi, Veder-
lagsfri fysioterapi, Almen ridefysioterapi og Ve-
derlagsfri ridefysioterapi. 
 
Kapitel 5 beskriver den fysioterapeutiske kapa-
citet og dens fordeling og placering i Region 
Sjælland, og der sammenlignes med kapacite-
ten i øvrige regioner. 
Endvidere omtales de forskellige personroller 
og praksisformer på fysioterapi området. 
 
Kapitel 6 er en særskilt del om almen og veder-
lagsfri ridefysioterapi.  
Kapitlet omhandler ridefysioterapi som be-
handlingsform, regler for henvisning til ridefy-
sioterapi og borgerens valg af ridefysioterapi. 
Endvidere gennemgås de særlige krav til ride-
fysioterapeuter og til rideskolerne som be-
handlingssteder. 
Sammenhængen mellem demografi og brug af 
ridefysioterapi gennemgås, og den ridefysiote-
rapeutiske kapacitet og dens fordeling i Region 
Sjælland beskrives. 
 
Kapitel 7 beskriver for hver enkelt kommune 
kapaciteten i fysioterapi praksis, og klinikker-
nes placering i kommunen er illustreret via 
kort.  
 
Der orienteres om eventuelt kommunale tilbud 
om vederlagsfri fysioterapi samt tilbuddets 
indhold og omfang. Endelig omtales form for 
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dialog og samarbejde mellem kommunen og de 
lokale praktiserende fysioterapeuter. 
 

Anbefalinger 
Regionen og kommunerne i regionen har på 
baggrund af udarbejdelse af praksisplanen 
truffet beslutning om en række anbefalinger. 
Det vurderes, at der er tilstrækkelig fysiotera-
peutisk kapacitet i Region Sjælland. Der udste-
des derfor ikke nye ydernumre inden for fysio-
terapi eller ridefysioterapi. De enkelte anbefa-
linger vil blive behandlet tematisk i Samar-
bejdsudvalget for fysioterapi i planperioden. 
 
Kapacitet og planlægning 
Det anbefales, at kapaciteten holdes uændret i 
planperioden.  
 
Det anbefales, at fordelingen af den fysiotera-
peutiske kapacitet i sammenhæng med kom-
munernes befolkningstal vægtes ved stillingta-
gen til flytning af kapacitet. 
 
Det anbefales, at der lægges vægt på tilbud om 
hjemmebehandling ved tilmelding som yder og 
ved stillingtagen til ansøgninger. 
 
Udvikling af samarbejde og dialog 
Det anbefales, at dialogen og kommunikatio-
nen mellem de praktiserende fysioterapeuter 
og almen praksis fortsat udvikles med henblik 
på at sikre sammenhæng i patientforløbet. 
Dette kan bl.a. understøttes af, at de praktise-
rende fysioterapeuter øger anvendelse af epik-
riser i de tilfælde, hvor det bør finde sted. 
 
Det anbefales, at samarbejdet og dialogen mel-
lem hver enkelt kommune og de praktiserende 
fysioterapeuter fortsat udvikles.  
 
Det anbefales, at sektorsamarbejdet mellem 
praktiserende fysioterapeuter, almen praksis, 
praktiserende kiropraktorer, sygehuse og kom-
muner udvikles med borgeren i centrum.  

Det anbefales, at der er et særligt fokus på, at 
oplysningerne om ventetider er opdaterede på 
sundhed.dk. 
 
Sikring og udvikling af faglig kvalitet i 
fysioterapien 
Det anbefales, at arbejdet i den centrale kvali-
tetsenhed følges og understøttes i det regionale 
arbejde. 
 
Fokus på økonomi og ressourceanven-
delse  
Det anbefales, at udviklingen i patienttilgang 
og udviklingen i udgifter pr. patient følges op 
årligt. 
 
Det anbefales, at anvendelsen af holdtræning 
prioriteres frem for individuel behandling. 
 
Det anbefales, at der i planperioden via dialog 
er fokus på korrekt anvendelse af overenskom-
stens forståelse og anvendelse. 
 
Det anbefales, at årsagerne til den store varia-
tion i kommunernes i udgifter til vederlagsfri 
fysioterapi analyseres nærmere. 
 
Ridefysioterapi 
Det anbefales, at kapaciteten på ridefysioterapi 
området holdes uændret i planperioden. 
 
Det anbefales, at årsagerne til forskellene i ud-
gifter pr. patient ved ridefysioterapi analyseres 
nærmere i planperioden. I undersøgelsen skal 
indgå sammenligninger med andre regioner, 
der kan bidrage til at belyse forskelle. 
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2. Fysioterapiområdet 
 
Med udgangspunkt i lovgivningen og de re-
spektive overenskomster inden for fysioterapi, 
beskriver dette kapitel borgernes muligheder 
og rettigheder ved valg af fysioterapi med of-
fentligt tilskud. Desuden beskriver kapitlet for-
ventninger til kvalitetsudvikling af fysioterapi-
området, og kommunikation mellem de for-
skellige aktører om borgerens behandling. 
 

Grundlaget for adgang til fysioterapi  
Udøvelsen af almen og vederlagsfri fysioterapi 
samt ridefysioterapi i privat praksis er regule-
ret af overenskomster mellem Danske Fysiote-
rapeuter og Regionernes Lønnings- og takst-
nævn (RLTN) på vegne af regioner og kommu-
ner.  
 
Regionen har myndighedsansvaret for den al-
mene fysioterapi med tilskud (speciale 51) og 
almen ridefysioterapi (speciale 57).  
 
Borgere i sikringsgruppe 1 og 2 er efter lægelig 
vurdering berettigede til fysioterapeutisk be-
handling i henhold til landsoverenskomsten 
om almen fysioterapi. Patienter, der modtager 
almen fysioterapi, modtager et tilskud på 39,3 
% af behandlingens pris og dækker selv resten 
af udgiften. 
 
Kommunerne har myndighedsansvaret for den 
vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) samt ve-
derlagsfri ridefysioterapi (speciale 65). 
 
Kommunerne tilbyder efter sundhedslovens § 
140 a vederlagsfri fysioterapi til to specifikke 
grupper patienter. Den første gruppe omfatter 
personer med varigt svært fysisk handicap, 
mens den anden gruppe omfatter personer 

uden svært fysisk handicap med funktionsned-
sættelse som følge af progressiv sygdom, nær-
mere defineret af Sundhedsstyrelsen. 
 
For patienter, der opfylder betingelserne for at 
modtage vederlagsfri fysioterapi gælder det, at 
kommunen dækker 100% af honoraret. 
 
Sundhedsstyrelsen har i 2008 udarbejdet ret-
ningslinjer, der nærmere beskriver hvilke pati-
enter, som er omfattet af ordningen. 
 
Kommunerne yder genoptræning både efter 
sundhedsloven og efter serviceloven samt ve-
derlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. 
 
Efter sundhedsloven § 140 tilbyder kommu-
nerne genoptræning til personer, der efter ud-
skrivning fra sygehus har et lægefagligt vurde-
ret behov for genoptræning. Efter servicelo-
ven§ 86 tilbyder kommunerne træning til per-
soner, der har oplevet en fysisk funktionsned-
sættelse. 
 

Henvisning til fysioterapi  
Det er en betingelse, at der foreligger en gyldig 
lægehenvisning, før man kan modtage fysiote-
rapeutisk behandling med tilskud.  
 
Henvisningsblanketten, der skal anvendes i 
denne sammenhæng, skal indeholde oplysnin-
ger om patientens diagnose(r). Vederlagsfrie 
patienter skal have en diagnose, som er omfat-
tet af diagnoselisten jf. ”Vejledning om adgang 
til vederlagsfri fysioterapi”, ”Sundhedsstyrel-
sen, 2008”.   
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Henvisningen gælder 12 måneder og kan ved et 
dokumenteret behov fornys for yderligere 12 
måneder.  
 
Ved udløbet af en henvisning til vederlagsfri fy-
sioterapi, skal fysioterapeuten udarbejde en 
statusredegørelse i samarbejde med patienten. 
Denne statusredegørelse videregives til patien-
tens læge, som herefter i samarbejde med fy-
sioterapeuten og patienten vurderer, om der er 
behov for yderligere fysioterapeutisk behand-
ling eller anden relevant behandling. 
 
I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning 
kan der ikke henvises til vederlagsfri fysiote-
rapi, hvis der alene er tale om en dublering af 
eksisterende tilbud, som personen modtager 
efter andre bestemmelser. Eksempelvis kan en 
person, som modtager træningstilbud i kom-
munalt regi efter servicelovens bestemmelser, 
ikke henvises til et tilsvarende tilbud efter ord-
ningen om vederlagsfri fysioterapi.  
 
Personer kan imidlertid godt modtage forskel-
lige tilbud efter ordningen om vederlagsfri fy-
sioterapi. Eksempelvis kan personer med et 
svært fysisk handicap, som har behov for en 
kombination af holdtræning og individuel ma-
nuel fysioterapi, godt modtage holdtræning 
ved et kommunalt tilbud og den individuelle 
fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut. 
 

Valg af fysioterapeut og praksisdekla-
ration 
Ved henvisning til såvel almen fysioterapi som 
vederlagsfri fysioterapi kan patienten frit vælge 
mellem de fysioterapeuter, der er tilmeldt 
overenskomsterne. Patienter med henvisning 
til vederlagsfri fysioterapi kan endvidere frit 
vælge mellem eventuelle kommunale tilbud. 
 
Med henblik på patientens valg af behandler, 
skal de praktiserende fysioterapeuter meddele 

en række oplysninger på den offentlige sund-
hedsportal Sundhed.dk.  
 
Oplysningerne skal omfatte fysioterapeutens 
navn, køn, alder og anciennitet. 
 
Herudover oplyses om klinikkens navn, 
adresse, telefonnummer, evt. e-mail adresse og 
hjemmeside, samt information om mulighed 
for elektronisk tidsbestilling.  
 
Desuden skal oplyses om adgangsforhold, om 
klinikkens fysiske rammer er egnede til bevæ-
gelseshæmmede patienter, og om navn, alder 
og køn på de fysioterapeuter, der er tilknyttet 
klinikken som ansatte.  
 
Endelig skal der oplyses om ventetid for ikke 
akutte patienter.  
 

Beskrivelse af fysioterapiområdet 
Det er målet at give en faglig højt kvalificeret 
og god behandling under hensyn til den bedst 
mulige udnyttelse af de ressourcer, der afsæt-
tes til området, og at den behandling der gives 
målrettes den enkeltes borgers lidelse eller 
funktionstab. 
Behandling hos praktiserende fysioterapeuter 
er opdelt i områderne: 
 

• Fysioterapi (speciale 51) 
• Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) 
• Ridefysioterapi (speciale 57) 
• Vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) 

 
Ridefysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi 
behandles særskilt i praksisplanens kapitel 6. 
 
Fysioterapi udføres endvidere i forbindelse 
med fysioterapeuters ansættelse på andre om-
råder, og en række fysioterapiklinikker tilbyder 
forskellige former for privat behandling og træ-
ning, hvor der ikke ydes offentligt tilskud.  
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Praksisplanen beskriver kun den del af den fy-
sioterapeutiske aktivitet, som er en del af det 
offentlige sundhedstilbud. 
 

Fysioterapi (speciale 51) 
Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktivite-
ter, der påvirker kroppen og derved hjælper 
den enkelte til at fungere bedst muligt, f.eks. 
ved at mindske/fjerne smerter og hævelser, øge 
bevægelighed i led, løsne fastlåste muskler og 
styrke svage muskler, øge kropsbevidsthed og 
kropsfunktion.  
 
I fysioterapi indgår en række forskellige be-
handlingsteknikker med eller uden brug af ap-
paratur. De fysioterapeutiske behandlinger 
bygger på viden om de neuromuskulære, bio-
mekaniske og psykomotoriske sammenhænge i 
kroppen.  
 
Fysioterapeuten foretager en relevant fysiote-
rapeutisk undersøgelse. Herfra tilrettelægges 
behandlingen individuelt efter den enkelte pa-
tients tilstand, problemer og behov i samar-
bejde med patienten og den henvisende læge. 
Såfremt patientens helbredsmæssige tilstand 
ikke muliggør transport til klinik, kan lægen 
ordinere fysioterapeutisk behandling i hjem-
met. 
 

Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) 
Retten til vederlagsfri fysioterapi fastlægges af 
Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende 
vejledninger og retningslinjer. Sundhedsstyrel-
sens seneste vejledning fra 2008 omhandler 
adgang til vederlagsfri fysioterapi til henholds-
vis personer med svært fysisk handicap og per-
soner uden svært fysisk handicap med funkti-
onsnedsættelse som følge af progressiv syg-
dom. Vejledningen rummer i et bilag en diag-
noseliste og en afgrænsning af, hvilke syg-
domme, der kan klassificeres som progressive 
henholdsvis ikke progressive. 

Målsætningerne for den vederlagsfri fysiote-
rapi er at: 

• Give adgang til fysioterapi for at for-
bedre, vedligeholde og forhale forrin-
gelse af funktioner hos voksne og børn 
med et varigt svært fysisk handicap eller 
en funktionsnedsættelse som følge af 
progressiv sygdom. 

• Etablere fysioterapi i form af holdtræ-
ning i dertil egnede lokaler/bassiner/in-
stitutioner efter nærmere bestemmelser. 

• Give adgang til fysioterapi for personer 
med progressive sygdomme tidligt i for-
løbet. 

 
Behandlingen tilrettelægges individuelt af fy-
sioterapeuten efter den enkelte patients til-
stand, problemer og behov i samarbejde med 
patienten og den henvisende læge. 
 
For så vidt angår patientgruppen af svært fy-
sisk handicappede er det en forudsætning for 
ordningens gennemførsel, at en væsentlig del 
af behandlingen kan foregå som holdtræning. 
 
For så vidt angår patienter med funktionsned-
sættelse som følge af progressiv sygdom er ud-
gangspunktet, at behandlingen foregår som 
holdtræning, mens individuel behandling er en 
undtagelse. 
 
Hvis patientens helbredsmæssige tilstand ikke 
muliggør transport til klinik, kan lægen ordi-
nere fysioterapeutisk behandling i hjemmet. 
 

Overenskomstens beskrivelse af ydel-
ser 
Den fysioterapeutiske behandling foregår i en 
konsultation med en række elementer af un-
dersøgelse, behandling, manuel terapi, træ-
ning, rådgivning og information; herunder 
også forhold vedrørende hjælpemidler. Det er 
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patientens behov, der afgør, hvilke elementer 
der indgår i den konkrete behandling. 
 
Overenskomstens parter har været enige om, 
hvilke ydelser der indgår i behandlingen, og at 
alle fysioterapeuter skal SKS-kode deres ydel-
ser/behandling.1 De aftalte ydelser fremgår af 
oversigten i Bilag 2. 
 
Behandlingerne kan udføres individuelt eller 
på hold i henhold til overenskomsternes ret-
ningslinjer. 
 

Epikrise 
For at opnå tværfaglig sammenhæng og et ef-
fektivt udbytte af patientens samlede behand-
lingsindsats, skal der mellem fysioterapeut og 
henvisende læge videregives relevant informa-
tion om behandlingens forløb og resultat. 
 
Almen praksis har givet udtryk for, at de kun i 
begrænset omfang modtager epikriser på de 
patienter, som henvises til fysioterapi.  
 
Overenskomsten beskriver, at epikriser fra fy-
sioterapeuten bør finde sted  

• Når de kliniske fund kræver lægens vi-
den om alvorlig patologi 

• Når der har været et komplekst forløb 
som lægen skal lave opfølgning på  

• Når et behandlingsforløb har afveget fra 
et forventet forløb  

• Når specifikke kliniske informationer 
bør skrives ind i en (læge) journal, idet 
disse kan have betydning for senere for-
løb  

• Når lægen bør informeres om forholds-
regler, som fysioterapeuten har anbefa-
let patienten af følge  

                                                             
1 Sundhedsvæsenets Klassifikations System er en samling 
af de nationale danske klassifikationer, der løbende udvik-
les og vedligeholdes af Sundhedsdatastyrelsen. SKS bruges 
primært inden for sygehusvæsenet, bl.a. i forbindelse med 

• Når fysioterapeuten ønsker at informere 
om specifikke fund, som kan have hel-
bredsmæssig betydning 

• Når fysioterapeutens vurdering kan 
danne baggrund for et videre (tværfag-
ligt) behandlingsforløb 

 
Det anbefales, at der sættes fokus på den nød-
vendige kommunikation mellem almen praksis 
og fysioterapeuterne, og at der udarbejdes 
epikriser i overensstemmelse overenskomstens 
retningslinjer for epikriser, når et behandlings-
forløb hos fysioterapeuten er afsluttet. Det an-
befales, at fysioterapeuten ved fund af alvorlig 
patologi i alle tilfælde hurtigt kontakter den 
henvisende læge. 
 

Patientjournal, undtagelsesredegørelse 
og elektronisk korrespondance 
Fysioterapeuten anfører i en patientjournal, 
hvilken behandlingsart og behandlingsomfang, 
der iværksættes efter henvisningen. Journalop-
lysningerne gemmes i fem år. 
 
Efter 20 individuelle behandlinger inden for 
den vederlagsfri fysioterapi, skal fysioterapeu-
ten – i samarbejde med patienten og egen læge 
- udarbejde en undtagelsesredegørelse, som 
dokumenterer patientens behov for fortsat in-
dividuel behandling. 
 
Forudsætningen for at tilbyde patienten mere 
end 20 individuelle behandlinger er, at der fo-
religger særlige forhold, der gør fysioterapeu-
tisk behandling nødvendig for at undgå funkti-
onsnedsættelse. Det forudsættes, at der kun vil 
udføres individuelle behandlinger ud over et 
antal på 20 i begrænset omfang. 
 

registrering af sundhedsfaglige ydelse i de patientadmini-
strative systemer og efterfølgende indberetning til Lands-
patientregistret. 
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Mulighederne for let adgang til elektronisk 
kommunikation mellem fysioterapeut og læge 
om faglige indikationer for behandling eller 
forværring af patientens almen tilstand er rele-
vant for justering af de samlede behandlings-
forløb.  
 
Den elektroniske korrespondancemeddelelse 
kan være en smidig og direkte kommunikati-
onsvej mellem praktiserende læge og fysiotera-
peut. 
 
Speciallæger og sygehuse henviser også patien-
ter til fysioterapi, og her er der nu mulighed for 
elektronisk at henvise patienter til behandling 
hos praktiserende fysioterapeuter. 
 

Hjemmebehandling og mobil fysiote-
rapi 
Det vil som udgangspunkt være en fordel i be-
handlingen, at patienterne behandles på klinik, 
men lægen kan vurdere, at patienten skal have 
hjemmebehandling med baggrund i sin hel-
bredsmæssige tilstand. Hjemmebehandling til-
bydes alene patienter med svært fysisk handi-
cap og ikke patienter med progressiv lidelse 
uden svært fysisk handicap. 
 
Princippet om frit valg af behandler for borge-
ren danner også udgangspunkt ved hjemmebe-
handling, idet overenskomsten dog anfører 
nogle afgrænsninger i valg af fysioterapeut ud 
fra afstanden til klinikkerne.  
 
Ifølge overenskomsten er det er en betingelse 
for en fysioterapeuts tiltrædelse, at fysiotera-
peuten tiltræder samtlige behandlinger efter 
begge overenskomster. Om en fysioterapeut 
påtager sig hjemmebehandlinger markeres på 
en blanket ved tiltrædelse af overenskomsten. 
 
Nogle fysioterapeuter er tiltrådt overenskom-
sten uden klinikadresse og praktiserer som 

mobile fysioterapeuter i et geografisk område. 
Mobile fysioterapeuter udfører hjemmebe-
handling i henhold til overenskomsten og kan 
frit vælges af borgeren til denne behandling.  
 
Det er anbefalet, at mobile fysioterapeuter til-
knyttes en klinik bl.a. med henblik på mulighe-
den for faglig sparring. Den mobile fysiotera-
peuts ydernummer kan efter ansøgning til regi-
onen og kommunerne i regionen konverteres 
til et ejerydernummer med tilknytning til en 
klinik i et bestemt geografisk område, med-
mindre samarbejdsudvalget vælger ikke at god-
kende efter en konkret vurdering i det enkelte 
tilfælde. Hvis ydernummeret tilknyttes en kli-
nik, er klinikken forpligtet til at tilbyde hjem-
mebehandlinger, som dækker ydernummerets 
samlede geografiske område. 
 
Det anbefales, at der lægges vægt på tilbud om 
hjemmebehandling ved tilmelding som yder og 
ved stillingtagen til ansøgninger. 
 

Kvalitetsudvikling 
Det er i nuværende overenskomstperiode af-
talt, at der centralt etableres en enhed for kva-
litet, som har til opgave at udmønte tre forskel-
lige kvalitetsudviklingsprojekter. Det drejer sig 
om udviklingsprojekt for standardsæt i Den 
Danske Kvalitetsmodel. Udviklingsprojekt 
vedr. implementering af nationale kliniske ret-
ningslinjer og Udviklingsprojekt vedr. moder-
nisering af praksissektoren for fysioterapi.  
 
I planperioden vil der være kontakt mellem en-
heden for kvalitet og samarbejdsudvalgets se-
kretariat med henblik på den regionale under-
støttelse af kvalitetsudvikling og forskning. 
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3. Demografi og sund-
hedstilstand  
 
I relation til praksisplanlægningen er udviklin-
gen i regionens geografi og befolkningssam-
mensætning væsentlige elementer. Dette kapi-
tel belyser derfor en række demografiske fakto-
rer, herunder udviklingen i befolkningstallet og 
aldersgrupperne i regionen og kommunerne.  
 
Ligeledes kan udviklingen i befolkningens ge-
nerelle sundhedstilstand, som senest er belyst i 
Sundhedsprofilen for Region Sjælland fra 
2013, give indikatorer i forhold at vurdere be-
hovet for kommunale og regionale sundhedstil-
bud.  
 
Formålet med dette kapitel er derfor at give et 
overblik over vilkårene og udviklingen i Region 
Sjælland og kommunerne, når det gælder de-
mografi og sundhedsaspekter, som relaterer sig 
især til fysioterapeutisk behandling. 
 

Geografi 
Geografi er givet, men kan være udfordrende i 
forhold til lige adgang for borgerne til fysiote-
rapi på grund af de forholdsvis stor afstande. 
Region Sjælland dækker den største del af 
Sjælland fra Odsherred i nord til Gedser i syd, 
og fra Stevns i øst til Kalundborg og Nakskov i 
hver sit vestlige hjørne. Det samlede areal er på 
7.273 km2     
 
Region Sjællands geografiske område omfatter 
17 kommuner. Der er stor variation i kommu-
nernes størrelse, både hvad angår geografisk 
størrelse og indbyggerantal. 
Arealmæssigt er Guldborgsund den største 
kommune med 903 km2, og mindst er Solrød 

kommune med 40 km2. Vordingborg kom-
mune har store, interne geografiske afstande 
på over 70 km fra de nord vestlige til det østlige 
hjørne. 
 

Befolkning 
Befolkningens sammensætning er et parame-
ter, der skal tages i betragtning ved beslutnin-
ger omkring den fysioterapeutiske kapacitet. 
Det er erfaringen, at nogle aldersgrupper bru-
ger fysioterapi mere end andre, og generelt er 
der et stigende behov for fysioterapi med alde-
ren.  
 
Region Sjællands indbyggerantal er i 1. kvartal 
2015 på 824.199 borgere. Set i forhold til den 
samlede befolkning i Danmark svarer dette til 
14,5 procent. Sammenlignet med de øvrige fire 
regioner er det kun Region Nordjylland, som 
har en mindre befolkning end Region Sjælland. 
 
Befolkningstætheden i Region Sjælland er på 
113 pr. kvadratkilometer mod en befolknings-
tæthed i Region Hovedstaden på 688 pr. kva-
dratkilometer.  
 
Regionens tre største byer målt i antallet af 
borgere er Roskilde, Næstved og Slagelse, hvor 
det samlede indbyggerantal i kommunerne er 
85.516, 81.902 og 77.560 indbyggere. De mind-
ste kommuner er Solrød og Stevns med hen-
holdsvis 21.687 og 22.162 borgere. 
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Figur 3.1. Antal indbyggere fordelt på kommuner i Region Sjælland 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
 
Som det fremgår af figur 3.1. er indbyggertallet 
i de 17 kommuner meget forskelligt. De største 
kommuner Roskilde, Næstved og Slagelse har 
fire gange så mange indbyggere som de mind-
ste kommuner Solrød, Stevns og Lejre.  
 

Befolkningsudvikling 
Befolkningsudviklingen er vist kvartalsvist for 
Region Sjælland i figur 3.2. i perioden 2008 - 
4. kvartal 2015. Befolkningstallet er fra 2009 
faldet til det laveste indbyggerantal i 2013, 
hvorefter befolkningstallet i Region Sjælland 
igen er stigende. 
 

Figur 3.2 Befolkningsudviklingen i Region Sjælland fra 1. kvartal 2008 - 4. kvartal 2015 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Det kan forsigtigt konkluderes, at tendensen 
med fraflytning og faldende befolkningstal til-
syneladende er stoppet. Dette gælder dog ikke 
for Lolland Kommune, der er den eneste kom-
mune i Region Sjælland, hvor der fortsat ses et 
fald i befolkningstallet.  
 
I Region Sjælland som helhed og i alle kommu-
ner er der en befolkningstilvækst fra 2012 til 
2015 i aldersgrupperne 50-79 år, og i 15 kom-
muner ses desuden en vækst i aldersgruppen 
80-89 årige. Endvidere er der i alle kommuner 
en befolkningstilvækst i aldersgruppen 20-29 
årige, hvilket kan indikere at udviklingen med 
faldende befolkningstal er ved at vende. Denne 
tilvækst blandt de 20-29 årige kan betyde, at 
også befolkningstilvæksten hos de 0-19-årige 
på et tidspunkt vil begynde at stige.  
 
Gennemsnitsalderen pr. borger er i Region 
Sjælland højere end på landsplan. Hvor det i 
hele landet er 24,7% af befolkningen, som er 
+60 år, er procent andelen af +60 årige 28,1% i 
Region Sjælland. 
 
Bortset fra den beskedne tilvækst blandt de 20 
årige er den væsentligste konklusion, at alle 
kommuner i de kommende år kan registrere en 
stigning i andelen af borgere på +50 år.  
 

Borgernes sundhedstilstand  
I 2014 er den nyeste sundhedsprofil for Region 
Sjælland blevet offentliggjort. ”Sundhedsprofil 
2013” er blevet til på baggrund af en spørge-
skemaundersøgelse udsendt til 34.000 borgere 
i Region Sjælland, og viser de adspurgte borge-
res egne oplevelser af deres fysiske og psykiske 
helbred. 
 
49% af de adspurgte 34.000 borgere har besva-
ret det udsendte spørgeskema. 
 
Sundhedsprofilen beskæftiger sig med en 
række forskellige sundhedsrelaterede temaer, 

der er relevante for planlægningen af regionens 
sundhedstilbud.  
 
De temaer, som har særlig relevans for denne 
praksisplan, vedrører sygdomme i bevægeap-
paratet, og borgernes motivation til at holde sig 
fysisk aktive. Det dækker i undersøgelsen over 
slidgigt, leddegigt, knogleskørhed og rygsyg-
domme, hvoraf de to første opleves af flest bor-
gere. 
 
Sygdomme i bevægeapparatet 
I ”Sundhedsprofil 2013” fremgår det, at 23% af 
de adspurgte borgere i Region Sjælland har an-
givet, at de har slidgigt, mens 8% efter eget ud-
sagn har leddegigt. Undersøgelsen viser desu-
den, at slidgigt og leddegigt særligt forekom-
mer blandt midaldrende og ældre borgere. 
 
Sundhedsprofilen fra 2013 viser ligeledes fore-
komsten af patienter med oplevet gigtsygdom 
på kommuneniveau, samt i hvilke kommuner 
man kan finde signifikant flere eller færre bor-
gere end regionsgennemsnittet, der angiver at 
have slidgigt. Det ligger i tråd med alderssam-
mensætningen i kommunerne, hvor der er flest 
med oplevede gigtlidelser i kommunen med et 
højt aldersgennemsnit. 
 
Det kan konstateres, at der er signifikant flere 
borgere med oplevet slidgigt i Stevns, Vording-
borg, Guldborgsund, Lolland og Odsherred 
kommuner.  
 
Derimod er der signifikant færre borgere med 
oplevet slidgigt i kommunerne Lejre, Roskilde 
og Ringsted. 
 
Borgernes motivation til fysisk aktivitet 
Sundhedsprofilen har blandt andet også fokus 
på borgernes motivation til selv at gøre noget 
for at forbedre deres sundhedsadfærd. Der er 
betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive 
borgere bliver aktive. 19% af borgerne i Region 
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Sjælland er blevet rådet til at dyrke motion af 
deres egen læge, og 67% af borgerne svarer i 
sundhedsprofilen positivt på, at de ønsker at 
være mere fysisk aktive i deres hverdag. 
 
I Region Sjælland er der 57%, som svarer, at de 
allerede dyrker lettere motion som cykling og 
havearbejde mindst fire timer om ugen. Desu-
den dyrker 22% motionsidræt, 5% konkurren-
ceidræt, mens 16% har stillesiddende aktivite-
ter i fritiden. Specielt for gruppen, som ikke er 
fysisk aktiv i fritiden, vil der være et potentiale 
i at opnå flere gode leveår ved øget fysisk akti-
vitet.  
 
De kommuner, som har den største andel af 
borgere med stillesiddende aktiviteter og bor-
gere, som dyrker lettere motion, er Odsherred, 
Kalundborg, Vordingborg, Lolland og Guld-
borgsund. 
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4. Almen og vederlagsfri 
fysioterapi 
 
Formålet med dette kapitel er at beskrive ud-
viklingen i udgifter og behandlingsniveau for 
den almene og den vederlagsfri fysioterapi. Ud-
viklingen inden for ridefysioterapi beskrives i 
særskilt kapitel. 
 

Generelt om økonomistyring  
Overenskomsten fastlægger i økonomiproto-
kollatet de overordnede rammer for økono-
mien til almen og vederlagsfri fysioterapi. 
Rammen løn- og pristalsreguleres årligt, lige-
som der tillægges et råderum til en årlig aktivi-
tetsvækst. 
 
Udgifterne til fysioterapi følges på nationalt ni-
veau af overenskomstens parter, og hvis opgø-
relserne viser tegn på, at rammen vil blive 
overskredet, skal parterne drøfte mulighederne 
for at iværksætte udgiftsdæmpende tiltag. Ved 
eventuelle overskridelser sker der en nedsæt-
telse af fysioterapeuternes honorar. 
 
På regionalt niveau er der en løbende opfølg-
ning på udviklingen i udgifter til både almen og 
vederlagsfri fysioterapi. Der gennemføres i regi 
af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi årligt en 
kontrolstatistik for alle praktiserende fysiotera-
peuter med ydernummer. Ved gennemgang af 
kontrolstatistik sker der en vurdering af den 
enkelte fysioterapeuts gennemsnitlige udgifter 
pr. patient. Hvis disse udgifter for den almene 
fysioterapi overskrider regionens gennemsnit 
med 25%, og overskridelsen er på 10% eller 
derover for den vederlagsfri fysioterapi, under-
søges årsagen til det overgennemsnitlige be-
handlingsniveau.   

Fysioterapeuterne høres af regionen/kommu-
nerne i regionen om årsagen til det høje be-
handlingsniveau pr. patient, og Samarbejdsud-
valget for Fysioterapi har mulighed for blandt 
andet at henstille til reduktion eller pålægge fy-
sioterapeuten en højeste grænse for udbetalin-
gen til fysioterapeuten. 
Herudover giver overenskomsterne mulighed 
for at fastsætte omsætningslofter for fysiotera-
peuter, der deler et ydernummer, har ansat en 
ekstra fysioterapeut i henhold til § 24 eller har 
deltids vikar ud over et år. 
 

Omlægning af honorarer fra 2015 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 mel-
lem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 
Danske Fysioterapeuter blev det aftalt, at til-
lægsydelse 0114 for særligt tidskrævende ind-
sats skulle afskaffes med virkning fra 1. januar 
2015. Provenuet fra ydelsen blev i stedet an-
vendt til forhøjelse af andre honorarer. 
 
Afskaffelsen af tillægsydelsen har væsentlig be-
tydning for forståelse af sammenhæng mellem 
antal ydelser og udgifter, jf. beskrivelsen af ud-
viklingen i de følgende afsnit. 
 
Udgiften på landsplan til tillæg for særligt tids-
krævende indsats faldt fra 62,7 mio. kr. i 2010 
til 49,6 mio. kr. i 2013, det vil sige et fald på 
13,1 mio. kr. på tre år med baggrund i regioner-
nes og kommunernes stadig strammere styring 
af anvendelsen af ydelsen. 
 
Anvendelsen af tillægsydelse 0114 ved veder-
lagsfri fysioterapi udgjorde i 2010 43,1% af alle 
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normalbehandlinger i Region Sjælland. I år 
2013 var anvendelsen af ydelsen nedbragt til 
ved 25,3% af alle normalbehandlinger, sva-
rende til en årlig mindre udgift samlet for kom-
munerne på ca. 2,5 mio. kr. 
 
Provenuet fra tillægsydelsen blev anvendt til 
følgende forhøjelser af andre honorar med 
overenskomsten pr. 1. januar 2015: 
 

• Honoraret for første konsultation blev 
hævet med 4,85% for almen og veder-
lagsfri fysioterapi 

• Honorarerne for normalbehandling, kort 
behandling og opfølgende træningste-
rapi blev ved vederlagsfri fysioterapi hæ-
vet med 6,41% 

• Honorarerne for hold med en til fire pa-
tienter blev hævet med 2,5% 

• Honorarerne til holdbehandling med 
over fire patienter blev ændret, så hono-
raret pr. patient på hold med fire eller 
flere patienter honoreres ens pr. patient. 

 
Afskaffelse af tillæg for særligt tidskrævende 
indsats og honorar omlægninger viser sig i be-
skrivelsen af udviklingen som et væsentligt fald 
i det samlede antal ydelser uden et forholds-
mæssigt tilsvarende fald i udgifterne på områ-
det. 

Udviklingen i almen fysioterapi 
I de følgende afsnit gennemgås udviklingen i 
udgifter til almen fysioterapi i Region Sjælland 
for perioden 2013-2015. Udviklingen sammen-
lignes med udviklingen i de øvrige regioner og 
på landsplan. De regionale udgifter til alminde-
lig fysioterapi bliver medfinansieret af kommu-
nerne med 10%. 
 
I perioden fra 2013-2015 ses der en ikke ubety-
delig stigning i udgifterne til almen fysioterapi 
fra 387 mio. kr. i 2013 til 422 mio. kr. i 2015, 
hvilket svarer til en samlet stigning på 8,9% på 
landsplan. 
 
Udgiftsstigningen fordeler sig skævt imellem 
regionerne, og den største stigningstakt ses i 
Region Hovedstaden og den laveste i Region 
Nordjylland. 
 
Stigningen i udgifter til almen fysioterapi i Re-
gion Sjælland er på 6,9%, hvilket omregnet til 
2015 kroner svarer til stigning fra 2013-2015 
på samlet 3.989.800 kr. 
 
Udgifter til almen fysioterapi hænger naturligt 
sammen med udviklingen i antallet af behand-
linger eller ydelser. 
 

 
Tabel 4.1 Udviklingen i bruttohonorar i faste priser 2013-2015, almen fysioterapi 

     
Region 2013 2014 2015 Ændring i % 

Region Hovedstaden 123.555.116 129.515.480 137.864.790 11,58% 
Region Midtjylland 95.316.859 99.441.611 102.870.543 7,92% 

Region Nordjylland 38.345.960 39.515.436 40.709.883 6,16% 

Region Sjælland  57.861.068 58.917.234 61.850.868 6,90% 
Region Syddanmark 72.238.412 75.302.807 78.388.317 8,51% 

I alt 387.317.415 402.692.569 421.684.400 8,87% 

Note: Fastprisen er fastsat efter taksten pr. 1/10 2015   
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Af diagram 4.1. nedenfor fremgår udviklingen i 
antallet af ydelser, som viser, at der i perioden 
2013-2015 i alt på landsplan er en stigning på 
7,8%, hvilket konkret svarer til en stigning i 
antal ydelser fra 3.859.815 i 2013 til 4.158.782 
ydelser i 2015. 
 

Der ses en ensartet, stigende udvikling i antal-
let af ydelser i alle regioner. Stigningen i Re-
gion Sjælland ligger på 6,2% - den mest mar-
kante stigning kan konstateres i Region Hoved-
staden med 10,3% og den laveste i Region 
Nordjylland med 5,1%. 
 
 
 

 
Diagram 4.1 Udviklingen i antal ydelser 2013-2015, almen fysioterapi 
 

 
 
Note: Individuel behandling, holdtræning, afstandstillæg, samarbejde om konkrete patienter,  
svarende til de ydelser, som der honoreres for. 
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Diagram 4.2 nedenfor viser udviklingen i an-
tallet af patienter, som i perioden 2013-2015 
har modtaget almen fysioterapi. 
 
Der ses, som for udviklingen i honorar og ud-
viklingen i antal ydelser, den samme generelt 
stigende tilgang til fysioterapeutisk behandling 
i alle regioner og på landsplan. 
 
Den faktiske stigning i antallet af patienter er i 
perioden på i alt 42.743 patienter på landsplan 
– fra 407.733 i 2013 til 450.476 patienter i 

2015. I procent svarer det til en gennemsnitlig 
stigning i patienttilgangen til almen fysioterapi 
på 10,5%. 
 
Stigningen er igen højest i Region Hovedsta-
den med 12,2%, men lavest i Region Sjælland, 
som i perioden har en tilgang af patienter på 
8,3%. I numeriske tal svarer det i Region Sjæl-
land til en stigning på i alt 5.128 patienter fra 
61.540 i 2013 til 66.668 i 2015. 
 
 

 
 
 
Diagram 4.2 Udviklingen i antal patienter 2013 – 2015, almen fysioterapi 
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Diagram 4.3 viser udviklingen i antallet af 
ydelser eller behandlinger, som hver patient, 
der er henvist til med almen fysioterapi i gen-
nemsnit modtager. Gennemsnittet ligger på ni 
behandlinger. 
 
Udviklingen er meget ensartet regionerne 
imellem, og samtidig konstateres der over peri-
oden en lille variation med en faldende ten-
dens, hvor antallet af ydelser pr. patient på 
landsplan er faldet med 2,48%. 

Antallet af ydelser pr. patient er faldet mest i 
Region Midtjylland med 4,9% og mindst i Re-
gion Syd med 1,1%. Faldet i ydelser pr. patient i 
Region Sjælland er på 2,0%. Der er ikke skel-
net mellem individuel behandling og holdydel-
ser, men individuel behandling udgør langt 
størstedelen af ydelserne. 
 

 
 
 
Diagram 4.3 Udviklingen i antal ydelser pr. patient 2013-2015, almen fysioterapi 
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Diagram 4.4 illustrerer udviklingen af udgifter 
pr. patient, og heraf fremgår et procentvist fald 
på landsplan på 1,5% i udgifterne pr. patient. 
Det procentvise fald er størst i Region Midt 
med 3,5% og mindst i Region Syd på 0,5%. Fal-
det i Region Sjælland er på 1,3%. 
 
Af tabel 4.2 ses udviklingen i de konkrete ud-
gifter angivet i kroner pr. patient fordelt på re-
gionerne. Udgifterne er i perioden faldet i 

alle regioner fra 950 kr. i 2013 til 936 kr. i 
2015. 
 
Der ses over hele perioden et fald i Region 
Sjælland. Det er dog bemærkelsesværdigt, at 
udviklingen i Region Sjælland går imod den ge-
nerelle trend. I Region Sjælland konstateres 
den eneste stigning i udgiften pr. patient fra 
2014-2015. 

 
Diagram 4.4 Udviklingen i udgifter pr. patient 2013-2015, almen fysioterapi 

 
 
 
Tabel 4.2 Udviklingen i udgifter pr. patient 2013-2015, almen fysioterapi 

Region 2013 2014 2015 Ændring i % 

Region Hovedstaden 978 978 972 -0,58% 

Region Midtjylland 970 954 936 -3,50% 

Region Nordjylland 922 912 903 -2,05% 

Region Sjælland  940 926 928 -1,33% 

Region Syddanmark 897 902 892 -0,50% 

I alt 950 944 936 -1,46% 
Note: Fastprisen er fastsat efter taksten pr. 1/10 2015 
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Sammenfatning om almen fysioterapi 
Gennemgangen af udviklingen i økonomi og 
behandlingsaktivitet for den almene fysioterapi 
viser, at udviklingen i Region Sjælland følger 
den generelle udvikling på landsplan. 
 

• Der er generelt en stigning i udgifter til 
almen fysioterapi og i antallet af ydelser, 
dog ligger stigningen for både udgifter 
og ydelser under landsgennemsnittet i 
Region Sjælland. 

• Flere patienter modtager almen fysiote-
rapi, men den procentvise stigning i til-
gangen i antallet af patienter er i Region 
Sjælland den laveste blandt regionerne, 
og svarer til 8,3% mod gennemsnitlig 
10,5%. 

• Det gennemsnitlige antal ydelser pr. pa-
tient ligger på ni ydelser. Dog ses et pro-
centvist fald på 2,0% i Region Sjælland, 
hvilket er et mindre fald end på lands-
plan 2,5%. 

• Udgifterne pr. patient er generelt fal-
dende og i Region Sjælland med 1,33%, 
men der kan konstateres en numerisk 
stigning i udgifterne pr. patient fra 2014-
2015. 

Den behandlingsmæssige og økonomi-
ske udvikling inden for almen fysioterapi 
i Region Sjælland følger generelt udvik-
lingen på landsplan. 

 
Det anbefales, at udviklingen i patienttilgang 
og udviklingen i udgifter pr. patient følges op 
årligt. 
 

Udviklingen i vederlagsfri fysioterapi 
I Region Sjælland udgjorde det samlede brut-
tohonorar i faste priser 120.095.969 kr. i 2015 
til vederlagsfri fysioterapi. 
 
Som det ses af tabel 4.3 har Region Sjælland 
den højeste stigning i udgifterne på tværs af re-
gioner med en stigning fra 2013 til 2015 på 
3,14% mod en gennemsnitlig stigning på 
0,38% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 4.3 Udviklingen i bruttohonorar i faste priser 2013-2015, vederlagsfri fysioterapi 
 
 
Region 2013 2014 2015 Ændring i % 

Region Hovedstaden 226.962.161 222.293.586 220.115.659 -3,02% 

Region Midtjylland 220.593.812 227.890.131 225.029.430 2,01% 

Region Nordjylland 99.211.380 102.606.483 100.244.054 1,04% 

Region Sjælland  116.435.541 118.863.638 120.095.969 3,14% 

Region Syddanmark 172.333.191 174.580.999 173.213.946 0,51% 

I alt 835.536.085 846.234.835 838.699.058 0,38% 

Note: Fastprisen er fastsat efter taksten pr. 1/10 2015   
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Antallet af ydelser er jf. diagram 4.5 nedenfor  
faldet i alle regioner fra 2013-2015 med et gen-
nemsnitligt fald på -7,05%. Faldet i antal ydel-
ser var mindst i Region Sjælland med -4,09%. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diagram 4.5 Udviklingen i antal ydelser 2013-2015, vederlagsfri fysioterapi 
 

 
Note: Individuel behandling, holdtræning, afstandstillæg, samarbejde om konkrete patienter, svarende til de 
ydelser, som der honoreres for. 
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Antallet af patienter i behandling med veder-
lagsfri fysioterapi steg i perioden 2013-2015 
med 6,27% i gennemsnit for alle regioner, jf. 
diagram 4.6. 
 
I Region Sjælland modtog 10.401 borgere ve-
derlagsfri fysioterapi i 2015 mod 9.522 borgere 
i 2013. 
 

Tilgangen af patienter var højest i Region Sjæl-
land med en stigning på 9,23% og lavest i Re-
gion Hovedstaden med 2,84%. 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.6 Udviklingen i antal patienter 2013-2015, vederlagsfri fysioterapi 
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Samtidig med en mærkbar stigning i antallet af 
patienter i perioden er antallet af ydelser pr. 
patient faldet fra 2013-2015, som vist i diagram 
4.7. 
 
For Region Sjællands vedkommende er det 
gennemsnitlige årlige antal ydelser pr. patient 
faldet fra 55 i 2013 til 48 i 2015.  
 
For alle regioner under et er antal årlige ydel-
ser i gennemsnit pr. patient faldet fra 62 i 2013 
over 61 i 2014 til 54 i 2015. 
 

Det ekstraordinært store fald i antal ydelser i 
2015 har sammenhæng med ændringer i over-
enskomsten pr. 1. januar dette år. Med den nye 
overenskomst blev tillægsydelse (0114) for sær-
lig tidskrævende indsats afskaffet og provenuet 
fra denne ydelse blev anvendt til honorar-stig-
ninger for andre ydelser. Det medførte således 
et markant fald i antallet af registrerede ydel-
ser, men uden et fald i udgifterne på området 
af samme størrelse.  
 
 
 
 
 

Diagram 4.7 Udviklingen i antal ydelser pr. patient 2013-2015, vederlagsfri fysioterapi 
 

 
Note: Individuel behandling, holdtræning, afstandstillæg, samarbejde om konkrete patienter,  
svarende til de ydelser, som der honoreres for. 
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Som det fremgår af diagram 4.8, er udgiften pr. 
patient faldet i alle regioner fra 2013-2015 med 
et gennemsnitligt fald på -5,55%. I Region 
Sjælland er udgiften faldet med -5,57% i perio-
den. 
 
Region Sjælland har i alle tre år den laveste 
gennemsnitlige udgift pr. patient sammenlig-
net med øvrige regioner.  

I 2015 havde Region Midtjylland den højeste 
årlige udgift i gennemsnit pr. patient med 
13.636 kr. og Region Sjælland den laveste med 
11.547 kr. Gennemsnittet for alle regioner var 
12.787 kr. pr. patient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.8 Udviklingen i udgifter pr. patient 2013-2015, vederlagsfri fysioterapi 
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Sammenfatning om vederlagsfri fysiote-
rapi 
Sammenfattende viser beskrivelsen af udvik-
lingen for vederlagsfri fysioterapi for perioden 
2013-2015 på tværs af regioner, at Region Sjæl-
land har: 
 

• Den højeste stigning i bruttohonorar i 
faste priser på 3,14% mod en gennem-
snitlig stigning på 0,38% for alle regio-
ner 

• Et fald i antallet af ydelser på -4,09% 
mod et gennemsnitligt fald for alle regio-
ner på -7,05% 

• Den højeste stigning i tilgangen af pati-
enter til vederlagsfri fysioterapi på 
9,23%, mens den gennemsnitlige stig-
ning for alle regioner var på 6,27%. 

 Et fald i udgiften pr. patient på -5,55% 
mod et gennemsnitligt fald for alle regio-
ner på-5,57%. 

 
Den behandlingsmæssige og økonomiske ud-
vikling inden for vederlagsfri fysioterapi i Re-
gion Sjælland følger generelt udviklingen på 
landsplan. 
 
Det anbefales, at udviklingen i patienttilgang 
og udviklingen i udgifter pr. patient følges op 
årligt. 
 
Det anbefales, at der i planperioden via dialog 
er fokus på korrekt anvendelse af overenskom-
stens forståelse og anvendelse. 
 

Anvendelse af holdtræning  
Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi fast-
lægger følgende om anvendelse af holdtræning: 
 
Patienter med svært fysisk handicap kan henvi-
ses enten til holdtræning eller til højest 20 in-
dividuelle behandlinger, som kan suppleres 

med eller erstattes af holdtræning. Der kan gi-
ves yderligere individuel behandling, hvis læ-
gen og fysioterapeuten dokumenterer behovet i 
en undtagelsesredegørelse. 
 
Patienter med progressiv lidelse uden svært fy-
sisk handicap henvises til holdtræning. Denne 
gruppe kan kun undtagelsesvis modtage indivi-
duel behandling, og dette kræver ligeledes, at 
behovet er dokumenteret i en undtagelsesrede-
gørelse. 
Det forudsættes, at holdtræning tilrettelægges 
med mindst tre personer pr. hold. 
 
I tabellen på næste side ses udviklingen i antal-
let af holdtræningsydelser fra 2013-2015 sam-
menholdt med antallet af normalbehandlinger 
i samme periode. Som det ses udgjorde antallet 
af holdbehandlinger sammenlignet med antal-
let af normalbehandlinger 40,2% i 2013 og 
52,3% i 2015. Ved tilsvarende sammenligning i 
2010 udgjorde holdbehandlinger kun 25,3% af 
antallet af normalbehandlinger. 
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Tabel 4.4 Antal holdtræningsydelser for 2013, 2014 og 2015 sammenholdt med normal-
behandlinger i samme periode 

  2013 2014 2015 

  Ydelser 

0111 - Normal behandling 254.072 250.912 255.968 

0121 - Normal behandling i forbindelse medhold 9.068 10.211 12.807 

Total antal normalbehandlinger 263.140 261.123 268.775 

Holdtræning 1 person 5.935 6.946 8.230 

Holdtræning 2 personer 13.479 16.569 19.502 

Holdtræning 3 personer 28.065 29.298 31.694 

Holdtræning 4 personer 24.311 27.189 30.413 

Holdtræning 5 personer 14.981 18.636 21.039 

Holdtræning 6 personer 7.863 10.696 12.811 

Holdtræning 7 personer 5.241 5.817 7.130 

Holdtræning 8 personer 5.549 7.152 8.110 

Holdtræning 9 personer 328 495 1.607 

Total Holdtræning * 105.752 122.798 140.536 
        
Holdtræning i % af normalbehandlinger 40,2 47,0 52,3 
* Både rene vederlagsfrie og blandede hold    

 
Det samlede antal normalbehandlinger og 
holdbehandlinger er steget med 10,2%, hvilket 
ligger over stigningen i antallet af patienter jf. 
diagram 4.6. Det kunne tyde på, at holdtræ-
ning i et vist omfang bliver et supplement til 
individuel behandling. Det ses også, at der i pe-
rioden har været en stigning i anvendelse af 
normal behandling i forbindelse med hold på 
41,23%. 
 
Det ses, at 19,7% af alle holdbehandlinger fore-
tages med kun en eller to på holdet. 
 
Holdtræning er en effektiv træningsform, og 
den ønskes brugt i størst mulig omfang i hen- 

hold til overenskomstens bestemmelser.  
Det anbefales, at anvendelsen af holdtræning 
frem for individuel behandling fremmes yderli-
gere.  
 
Dette kan blandt andet ske ved opfølgning på 
området ved den årlige kontrolstatistik, hvor 
det af overenskomsten fremgår, at der skal 
være fokus på dels anvendelsen af normalbe-
handlinger sammen med holdtræning, dels om 
det gennemsnitlige antal normalbehandlinger 
er større end fire for patienter med progressiv 
lidelse uden svært fysisk handicap. 
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Hvilke aldersgrupper får fysioterapi? 
De følgende diagrammer viser, hvilke alders-
grupper der i perioden 2013-2015 har modta-
get fysioterapiydelser.  Her er alene vist ydel-
ser, som der ydes offentligt honorar til. 
 
Generelt konstateres det, at antallet af ydelser 
samlet set er stigende fra 1.236.391 leverede 
behandlingsydelser i 2013 til 1.277.457 ydelser 
i 2015. Fordelt på fysioterapiformer konstate-
res et fald i antallet af leverede ydelser til ve-
derlagsfri fysioterapi og en stigning inden for 
de øvrige fysioterapiformer, herunder ridefy-
sioterapi. Se Bilag 1. 
 
Diagrammet nedenfor viser udviklingen i an-
tallet af ydelser til almen fysioterapi fordelt på 
10 forskellige aldersgrupper i årene 2013-2014-
2015. 

Inden for almen fysioterapi er det aldersgrup-
pen 60-69 årige, som modtager flest ydelser, 
nemlig godt 131.000 ydelser i 2015. Behand-
lingstyngden ligger samlet set i de voksne al-
dersgrupper fra 40-79 år, som klart markerer 
sig, som de hyppigste bruger af almen fysiote-
rapi. 
 
Det konstateres, at der er en vækst i antal ydel-
ser i perioden, som er forskellig fordelt på al-
dersgrupperne. Således ses der en stigning i 
antallet af leverede ydelse til børn og unge - 
mest markant blandt de 03-15 år årige, men 
antallet af behandlingsydelser stiger også for 
de 16-19 åriges vedkommende samt i alders-
gruppen af 20-29 årige. 
 
Desuden konstateres en ikke ubetydelig vækst i 
antal ydelser blandt de ældre mellem 70-79 
årige og i gruppen +80 år. 
 

 
Diagram 4.9 Udviklingen i antal ydelser fordelt på aldersgruppen 2013-2015,  
almen fysioterapi 
 

 
 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

00‐02 år 03‐15 år 16‐19 år 20‐29 år 30‐39 år 40‐49 år 50‐59 år 60‐69 år 70‐79 år 80‐120år

51 - Almen fysioterapi

2013

2014

2015



PRAKSISPLAN 

31 

I Diagram 4.10 er udviklingen i antal ydelser, 
som leveres inden for den vederlagsfri fysiote-
rapi til forskellige aldersgrupper, illustreret. 
 
Generelt kan der konstateres et fald i antal 
ydelser for alle aldersgrupper, især fra 2014 til 
2015. 
 
Årsagen til faldet i antal ydelser skal ses i rela-
tion de nye overenskomst, hvor ydelsen 0114, 
med det særligt tidskrævende tillæg bortfaldt 
fra januar 2015. Ydelsen med særligt tidskræ-
vende tillæg blev oftest anvendt ved behand-
ling af vederlagsfri patienter.  
 
Der er en generel tendens, som i aldersgrup-
perne fra mellem 20-69 år viser, at jo ældre 
man bliver, desto hyppigere modtager man ve-
derlagsfri fysioterapi. 
 
De to aldersgrupper, som hyppigst modtager 
vederlagsfri fysioterapi er den 60-69 årige og  

de 70-79 årige, som bliver behandlet med mel-
lem 110.000-125.000 ydelser årligt. 
 
Sammenfatning om aldersgrupper og fy-
sioterapi 
Sammenfattende om udviklingen i antallet af 
fysioterapiydelser til forskellige aldersgrupper 
kan der konkluderes følgende. 
 

• Inden for almen fysioterapi ses en vækst 
i antal ydelser blandt unge og ældre - 
nærmere bestemt i aldersgrupperne 03-
29 årige og i aldersgrupperne +60 år. 

• Der konstateres et generelt fald i antal 
ydelser inden for vederlagsfri fysioterapi 
fra 2014 til 2015, blandt andet fordi 
ydelsen med særligt tidskrævende tillæg 
bortfalder januar 2015. Fordelt på al-
dersgrupper er der en generel tendens 
til, at antallet af ydelser stiger med alde-
ren. 

 

Diagram 4.10 Udviklingen i antal ydelser fordelt på aldersgruppen 2013-2015, veder-
lagsfri fysioterapi 
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Udgifter til fysioterapiformer i kommu-
nerne 
I dette afsnit beskrives udviklingen i udgifter 
og antal ydelser fra 2013-2015 til de forskellige 
former for fysioterapi fordelt på de enkelte 
kommuner. 
 
Udgifterne til almen fysioterapi og almen ride-
fysioterapi afholdes primært af Region Sjæl-
land, idet kommunerne dog er medfinansie-
rende med 10% af udgifterne i henhold til 
Sundhedsloven. 
 
Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og veder-
lagsfri ridefysioterapi afholdes fuldt ud af kom-
munerne. 
 
Ud over udviklingen i udgifter og antal ydelser 
beskrives udviklingen i antallet af patienter og  

udviklingen i den faste pris pr. patient fra 
2013-2015.   
 
Almen fysioterapi 
I tabel 4.5 ses udviklingen i udgifter til almen 
fysioterapi og i antal ydelser fordelt på de en-
kelte kommuner fra 2013-2015.  
 
Den procentuelle udvikling over de tre år i hen-
holdsvis udgifter og ydelser ses til højre i tabel-
len. I gennemsnit for hele regionen ses en stig-
ning i faste priser på 6,9% og i antal ydelser på 
6,19%.  
 
Dette gennemsnit dækker over store forskelle i 
udviklingen i de enkelte kommuner. Der er så-
ledes en stigning i faste udgifter på 17,03% for 
Lolland Kommune mod en stigning på 0,28% 
for Vordingborg Kommune over de tre år. 
 

 
Tabel 4.5 Udvikling i faste priser og antal ydelser 2013-2015, almen fysioterapi 
 
              Stigning 

  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser 

Faxe  2.110.798 19.577 2.147.595 20.177 2.212.958 20.810 4,84% 6,30% 

Greve 4.267.850 40.429 4.176.170 39.441 4.805.663 45.061 12,60% 11,46% 
Guldborg-
sund 3.886.128 37.235 4.112.250 39.300 3.946.181 37.319 1,55% 0,23% 
Holbæk  4.211.442 43.124 4.503.152 47.991 4.745.011 49.906 12,67% 15,73% 

Kalundborg 4.160.400 38.986 4.482.709 41.893 4.720.770 43.391 13,47% 11,30% 
Køge  3.764.199 36.145 4.034.234 38.397 4.254.001 40.574 13,01% 12,25% 

Lejre 2.813.110 30.841 2.874.589 31.395 2.922.098 30.927 3,87% 0,28% 
Lolland  1.797.718 16.695 1.957.143 18.947 2.103.841 20.746 17,03% 24,26% 

Næstved  5.536.225 55.495 5.574.267 55.475 5.630.916 56.040 1,71% 0,98% 
Odsherred  2.354.415 22.763 2.399.811 23.236 2.486.072 24.272 5,59% 6,63% 

Ringsted  2.554.756 25.042 2.697.771 26.463 2.886.393 28.147 12,98% 12,40% 
Roskilde  7.291.297 81.144 7.208.324 79.338 7.467.668 80.105 2,42% -1,28% 

Slagelse  4.852.277 46.651 4.504.343 44.075 5.007.445 49.824 3,20% 6,80% 
Solrød  1.878.235 19.909 1.941.153 20.072 2.082.827 21.229 10,89% 6,63% 

Sorø  2.561.791 24.959 2.458.245 24.147 2.659.036 25.931 3,80% 3,89% 
Stevns  1.471.166 13.225 1.481.199 13.257 1.564.225 13.875 6,33% 4,91% 

Vordingborg  2.349.261 22.795 2.364.280 22.769 2.355.762 22.442 0,28% -1,55% 

I alt 57.861.068 575.015 58.917.234 586.373 61.850.868 610.599 6,90% 6,19% 
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I tabel 4.6 ses udviklingen i antal patienter i 
behandling med almen fysioterapi fra 2013-
2015, samt udviklingen i den gennemsnitlige 
faste pris pr. patient i samme periode. 
 
Som det ses til højre i tabellen er antallet af pa-
tienter steget med 8,33% i gennemsnit for hele 
regionen, mens udgifterne pr. patient i faste 
priser er faldet med -1,33% i perioden. 
 

Gennemsnittet dækker også her over store for-
skelle på tværs af kommunerne.  
 
Lolland Kommune ligger højest i stigning i an-
tal patienter med 13,55% og har samtidig en 
stigning i fast pris pr. patient på 3,04%. Vor-
dingborg Kommune har en stigning i antal pa-
tienter på 12,82%, men samtidigt det største 
fald i prisen pr. patient på -11,12%. 
 

 
 
Tabel 4.6 Udvikling i antal patienter og i faste priser pr. patient 2013-2015, almen  
Fysioterapi 
 
              Stigning 

  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune 

Antal pati-
enter 

Fast pris 
 pr. 

 patient 

Antal pati-
enter 

Fast 
pris pr. 
patient 

Antal pati-
enter 

Fast pris 
pr. 

 patient 

Antal pa-
tienter 

Fast pris 
pr. 

 patient 

Faxe  2.397 881 2.419 888 2.523 877 5,26% -0,40% 
Greve 4.489 951 4.667 895 5.118 939 14,01% -1,24% 
Guldborg-
sund 3.809 1.020 4.012 1.025 4.015 983 5,41% -3,66% 

Holbæk  4.703 895 4.968 906 5.199 913 10,55% 1,92% 
Kalundborg 4.171 997 4.376 1.024 4.682 1.008 12,25% 1,08% 

Køge  4.208 895 4.590 879 4.866 874 15,64% -2,27% 
Lejre 2.830 994 2.854 1.007 3.002 973 6,08% -2,08% 

Lolland  2.137 841 2.198 890 2.427 867 13,57% 3,04% 
Næstved  6.240 887 6.192 900 6.252 901 0,19% 1,52% 

Odsherred  2.511 938 2.605 921 2.697 922 7,41% -1,69% 
Ringsted  2.738 933 2.918 925 3.109 928 13,55% -0,50% 

Roskilde  7.170 1.017 7.281 990 7.546 990 5,24% -2,68% 
Slagelse  5.768 841 5.698 791 5.998 835 3,99% -0,76% 

Solrød  1.941 968 2.024 959 2.161 964 11,33% -0,40% 
Sorø  2.512 1.020 2.515 977 2.761 963 9,91% -5,56% 

Stevns  1.598 921 1.730 856 1.750 894 9,51% -2,91% 
Vordingborg  2.457 956 2.722 869 2.772 850 12,82% -11,12% 

I alt 61.540 940 63.624 926 66.668 928 8,33% -1,33% 
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Vederlagsfri fysioterapi 
I tabel 4.7 ses udviklingen i udgifter til veder-
lagsfri fysioterapi målt i faste priser over årene 
2013-2015 fordelt på de enkelte kommuner.  
Endvidere er udviklingen i antal ydelser over 
de tre år beskrevet. Den procentuelle udvikling 
i henholdsvis faste udgifter og ydelser er anført 
i højre side af tabellen. 
 
Som det fremgår er udgifterne til vederlagsfri 
fysioterapi steget med 3,14% over de tre år, 
mens antallet af ydelser er faldet med -4,09% i 
samme periode. Faldet i antal ydelser sker i 

2015, og det skal se i sammenhæng med afskaf-
felse af ydelse 0114 om tillæg for særligt tids-
krævende indsats, og omlægningen af honora-
rer med overenskomst 2015. 
 
Gennemsnitstallene dækker også for vederlags-
fri fysioterapi over store variationer i udviklin-
gen for kommunerne. Solrød Kommune har 
den største stigning i samlet udgift målt i faste 
priser på 18,2%, mens Stevns Kommune har et 
fald på -11,49% i udgift fra 2013-2015. 
 
 
 

 
 
Tabel 4.7 Udvikling i faste priser og antal ydelser 2013-2015, vederlagsfri fysioterapi 
 
              Stigning 

  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune 
 

Fast pris Ydelser 
 

Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser 
Fast 
pris Ydelser 

Faxe  4.164.237 18.571 4.313.237 19.093 4.294.175 18.472 3,12% -0,53% 

Greve 4.833.116 20.923 4.697.679 20.572 5.135.063 21.564 6,25% 3,06% 
Guldborg-
sund 9.215.241 40.633 10.270.400 44.534 10.116.311 41.409 9,78% 1,91% 

Holbæk  9.970.885 43.047 10.113.152 43.573 9.730.904 39.729 -2,41% -7,71% 

Kalundborg 8.521.547 37.855 8.966.742 39.309 8.971.812 36.172 5,28% -4,45% 

Køge  6.705.494 30.901 6.835.545 31.801 6.597.466 28.045 -1,61% -9,24% 

Lejre 4.450.098 19.680 4.805.745 21.038 4.766.984 19.947 7,12% 1,36% 

Lolland  5.803.872 24.551 6.280.968 26.424 6.406.974 26.175 10,39% 6,61% 

Næstved  8.724.074 37.460 8.970.976 38.307 9.199.522 36.608 5,45% -2,27% 

Odsherred  8.062.670 36.608 7.491.212 33.424 7.374.086 30.877 -8,54% -15,66% 

Ringsted  5.220.169 24.853 5.353.652 25.224 5.506.104 22.856 5,48% -8,04% 

Roskilde  11.160.900 50.434 10.971.158 49.500 11.842.497 50.784 6,11% 0,69% 

Slagelse  14.033.931 63.573 14.200.333 64.284 14.782.094 61.266 5,33% -3,63% 

Solrød  2.194.782 9.896 2.367.725 10.659 2.594.182 11.148 18,20% 12,65% 

Sorø  6.306.732 28.839 6.201.319 28.256 5.880.333 23.772 -6,76% -17,57% 

Stevns  1.632.567 6.712 1.439.143 5.952 1.444.949 5.945 -11,49% -11,43% 

Vordingborg  5.435.227 24.488 5.584.650 24.430 5.452.512 23.042 0,32% -5,90% 

I alt 116.435.541 519.024 118.863.638 526.380 120.095.969 497.811 3,14% -4,09% 
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I tabel 4.8 nedenfor ses udviklingen i antal pa-
tienter i behandling med vederlagsfri fysiote-
rapi fra 2013-2015, samt udviklingen i den 
gennemsnitlige faste pris pr. patient i samme 
periode. 
 
Som det ses til højre i tabellen er antallet af pa-
tienter steget med 9,23% i gennemsnit for hele 
regionen, mens udgifterne pr. patient i faste 
priser er faldet med -5,57% i perioden. 
 
Gennemsnittet dækker også her over store for-
skelle på tværs af kommunerne. Ringsted 
Kommune ligger højest i stigning i antal pati-
enter med 20,00%, men har samtidigt et fald i 
fast pris pr. patient på -12,1%. Laveste stigning 
i antal patienter fra 2013-2015 ses i Lolland 
Kommune med 4,34%, mens det største fald i  

udgift i fast pris pr. patient ses i Odsherred 
Kommune med -16,33%. 
Som det fremgår under 2015 har Stevns Kom-
mune den laveste udgift pr. patient med 8.865 
kr. pr. år, mens Slagelse Kommune har den hø-
jeste udgift pr. patient med 13.537 kr. pr. år.  
 
Gennemsnittet for udgifter pr. patient for Re-
gion Sjælland er 11.547 kr. pr. år opgjort i faste 
priser, hvilket er lavest på tværs af alle regio-
ner. Til sammenligning har Region Midtjylland 
en gennemsnitlig udgift på 13.636 kr. pr. år og 
gennemsnittet for alle regioner udgør 12.787 
kr. pr. år. 
Ud fra en samlet betragtning er tilgangen af 
patienter den afgørende årsag til væksten i ud-
gifter til vederlagsfri fysioterapi for kommu-
nerne. 
 

Tabel 4.8 Udvikling i antal patienter og i faste priser pr. patient 2013-2015,  
vederlagsfri fysioterapi 
              Stigning 

  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune 

Antal 
patien-

ter 

Fast pris 
 pr. 

 patient 

Antal pa-
tienter 

Fast pris 
pr.  

patient 

Antal pa-
tienter 

Fast pris 
pr. 

 patient 

Antal pa-
tienter 

Fast pris 
 pr.  

patient 

Faxe  373 11.164 384 11.232 405 10.603 8,58% -5,03% 

Greve 407 11.875 417 11.265 429 11.970 5,41% 0,80% 
Guldborg-
sund 791 11.650 884 11.618 926 10.925 17,07% -6,23% 
Holbæk  837 11.913 882 11.466 900 10.812 7,53% -9,24% 

Kalundborg 685 12.440 729 12.300 773 11.606 12,85% -6,70% 
Køge  551 12.170 569 12.013 583 11.316 5,81% -7,01% 

Lejre 369 12.060 385 12.482 393 12.130 6,50% 0,58% 
Lolland  530 10.951 523 12.009 553 11.586 4,34% 5,80% 

Næstved  851 10.252 854 10.505 944 9.745 10,93% -4,94% 
Odsherred  569 14.170 594 12.611 622 11.855 9,31% -16,33% 

Ringsted  355 14.705 374 14.315 426 12.925 20,00% -12,10% 
Roskilde  945 11.810 983 11.161 1.043 11.354 10,37% -3,86% 

Slagelse  1.000 14.034 1.035 13.720 1.092 13.537 9,20% -3,54% 
Solrød  218 10.068 221 10.714 228 11.378 4,59% 13,01% 

Sorø  433 14.565 438 14.158 452 13.010 4,39% -10,68% 
Stevns  191 8.547 175 8.224 163 8.865 -14,66% 3,71% 

Vordingborg  484 11.230 531 10.517 544 10.023 12,40% -10,75% 

I alt 9.522 12.228 9.911 11.993 10.401 11.547 9,23% -5,57% 
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Almen ridefysioterapi 
Almen ridefysioterapi tilbydes blinde og svagt-
seende samt patienter med f.eks. Downs syn-
drom og autisme, hvis regionen træffer særskilt 
beslutning om dette. Se venligst kapitel 6 om 
ridefysioterapi. 
 
I forhold til de øvrige tilbud om fysioterapi 
modtager et begrænset antal borgere almen ri-
defysioterapi, nemlig 95 patienter i hele regio-
nen i 2015. 
 
I tabel 4.9 ses udviklingen i udgifter til almen 
ridefysioterapi målt i faste priser over årene 

2013-2015 fordelt på de enkelte kommuner. 
Endvidere er udviklingen i antal ydelser over 
de tre år beskrevet. Den procentuelle udvikling 
i henholdsvis faste udgifter og ydelser er anført 
i højre side af tabellen. 
 
Der er en samlet stigning i udgifter målt i fast 
priser fra 2013-2015 på 16,73% og en stigning i 
antal ydelser på 15,34%. I betragtning af områ-
dets særlige grundlag, hvor 95 patienterne 
modtager almen ridefysioterapi, knyttes der 
ikke kommentarer til fordelingen på de enkelte 
kommuner. 
 

 
 
 
Tabel 4.9 Udvikling i faste priser og antal ydelser 2013-2015, almen ridefysioterapi 
 
              Stigning 

  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser 

Faxe  45.143 418 27.450 230 35.288 209 -21,83% -50,00% 
Greve 97.167 849 41.705 411 573 6 -99,41% -99,29% 
Guldborg-
sund 161.755 1.283 165.138 1.319 328.513 2.706 103,09% 110,91% 

Holbæk  0 0 0 0 0 0     
Kalundborg 44.529 447 35.359 350 20.314 209 -54,38% -53,24% 

Køge  41.517 375 33.747 275 47.912 311 15,40% -17,07% 
Lejre 30.065 237 40.731 331 50.120 502 66,71% 111,81% 

Lolland  35.149 317 83.443 671 155.562 1.360 342,58% 329,02% 
Næstved  76.739 803 80.533 778 89.298 824 16,37% 2,62% 

Odsherred  0 0 0 0 0 0    
Ringsted  728 8 5.812 57 812 7 11,56% -12,50% 

Roskilde  54.817 449 42.735 355 59.594 605 8,71% 34,74% 
Slagelse  11.950 139 5.312 66 573 6 -95,20% -95,68% 

Solrød  3.192 32 0 0 0 0 -100,00% -100,00% 
Sorø  30.289 280 17.774 177 24.356 263 -19,59% -6,07% 

Stevns  174.615 1.632 163.053 1.551 156.824 1.682 -10,19% 3,06% 
Vordingborg  75.286 755 55.366 508 60.929 565 -19,07% -25,17% 

I alt 882.941 8.024 798.160 7.079 1.030.667 9.255 16,73% 15,34% 
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Som det fremgår tabel 4.10 nedenfor er antallet 
af patienter steget med 18,75% i perioden, 
mens den gennemsnitlige faste udgift pr. pati-
ent er faldet med -1,70%. 
 

Det bemærkes, at det drejer sig om mellem 80-
95 patienter, som årligt modtager almen ride-
fysioterapi i perioden 2013-2015. 
 
 

 
 
Tabel 4.10: Udvikling i antal patienter og faste priser pr. patient 2013-2015, almen  
Ridefysioterapi 
 
              Stigning 
  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune 

Antal 
patien-

ter 

Fast pris 
pr. pati-

ent 

Antal  
patien-

ter 
Fast pris 

pr. patient 

Antal 
patien-

ter 
Fast pris 

pr. patient 

Antal pa-
tienter Fast pris 

pr. patient 

Faxe  4 11.286 2 13.725 2 17.644 -50,00% 56,34% 
Greve 5 19.433 5 8.341 1 573 -80,00% -97,05% 
Guldborg-
sund 12 13.480 19 8.691 21 15.643 75,00% 16,05% 

Holbæk  0 0 0 0 0 0     
Kalundborg 4 11.132 3 11.786 2 10.157 -50,00% -8,76% 

Køge  4 10.379 4 8.437 3 15.971 -25,00% 53,87% 
Lejre 3 10.022 3 13.577 5 10.024 66,67% 0,02% 

Lolland  6 5.858 9 9.271 18 8.642 200,00% 47,53% 
Næstved  7 10.963 10 8.053 11 8.118 57,14% -25,95% 

Odsherred  0 0 0 0 0 0     
Ringsted  1 728 1 5.812 1 812 0,00% 11,56% 

Roskilde  3 18.272 5 8.547 5 11.919 66,67% -34,77% 
Slagelse  1 11.950 1 5.312 1 573 0,00% -95,20% 

Solrød  1 3.192 0 0 0 0 -100,00% -100,00% 
Sorø  4 7.572 3 5.925 3 8.119 -25,00% 7,21% 

Stevns  14 12.473 13 12.543 12 13.069 -14,29% 4,78% 
Vordingborg  11 6.844 9 6.152 12 5.077 9,09% -25,81% 

I alt 80 11.037 87 9.174 95 10.849 18,75% -1,70% 
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Vederlagsfri ridefysioterapi 
I tabel 4.11 ses udviklingen i udgifter til veder-
lagsfri ridefysioterapi målt i faste priser over 
årene 2013-2015 fordelt på de enkelte kommu-
ner. Endvidere er udviklingen i antal ydelser 
over de tre år beskrevet. Den procentuelle ud-
vikling i henholdsvis faste udgifter og ydelser 
er anført i højre side af tabellen. 
 
Som det fremgår er udgifterne til vederlagsfri 
fysioterapi steget med 18,82% over de tre år, og 
antallet af ydelser er 18,96% i samme periode. 
Stigningen i antal ydelser, og dermed udgifter, 
sker markant fra 2014 til 2015, og det skal ses i 
sammenhæng med forøget tilbud om ridefysio-
terapi og flere henvisninger. 
 
Et ledigt ydernummer som ridefysioterapeut 
blev i 2014 tilknyttet et nystartet Center for  

ridefysioterapi i Lolland Kommune ved græn-
sen til Guldborgsund Kommune. På den bag-
grund skal stigningen fra 2013-2015 i udgif-
terne målt i faste priser på 200,22% i Lolland 
Kommune og 79,67% i Guldborgsund Kom-
mune ses. 
 
Der kan noteres et fald i udgifterne for Faxe 
Kommune på -61,34% i perioden og et fald i 
antal ydelser på -62,24%. Dette skyldes, at et 
tilbud om ridefysioterapi under overenskom-
sten er flyttet fra Faxe Kommune. Faxe Kom-
mune har i stedet oprettet et kommunalt tilbud 
via kontrakt med en lokal rideskole. Kontrak-
ten rummer samme faglige krav og samme 
ydelser som er fastsat i overenskomsten. Ud 
over borgere fra Faxe Kommune benytter en-
kelte borgere fra nabokommuner også dette til-
bud. 
 

 
Tabel 4.11 Udvikling i faste priser og antal ydelser 2013-2015, vederlagsfri ridefysioterapi 
              Stigning 
  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser Fast pris Ydelser 

Faxe  947.289 7.150 340.993 2.446 366.260 2.700 -61,34% -62,24% 
Greve 892.892 7.487 869.476 6.914 844.836 6.571 -5,38% -12,23% 
Guldborg-
sund 1.330.451 9.798 1.598.233 11.947 2.390.368 18.334 79,67% 87,12% 

Holbæk  1.099.061 9.676 1.158.574 10.402 1.341.869 12.113 22,09% 25,19% 
Kalundborg 693.628 5.882 686.395 5.713 737.931 5.873 6,39% -0,15% 

Køge  1.117.156 8.720 1.031.211 7.806 1.021.771 7.924 -8,54% -9,13% 
Lejre 483.199 3.741 482.303 4.037 717.808 6.002 48,55% 60,44% 

Lolland  725.416 5.255 1.042.515 7.591 2.177.838 17.129 200,22% 225,96% 
Næstved  2.803.538 22.937 2.693.103 21.701 2.946.239 23.501 5,09% 2,46% 

Odsherred  293.006 2.578 265.871 2.312 265.951 2.273 -9,23% -11,83% 
Ringsted  615.783 4.679 403.799 3.250 657.766 5.348 6,82% 14,30% 

Roskilde  872.693 6.777 927.560 7.317 1.377.469 11.516 57,84% 69,93% 
Slagelse  2.533.428 20.227 2.624.410 20.936 2.578.633 20.216 1,78% -0,05% 

Solrød  167.314 1.279 197.367 1.507 242.260 2.008 44,79% 57,00% 
Sorø  490.996 3.945 494.501 4.061 626.848 4.820 27,67% 22,18% 

Stevns  825.323 6.008 757.359 5.398 779.791 5.736 -5,52% -4,53% 
Vording-
borg  1.024.257 8.189 909.883 6.995 1.025.261 7.728 0,10% -5,63% 

I alt 16.915.427 134.328 16.483.554 130.333 20.098.901 159.792 18,82% 18,96% 
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I tabel 4.12 ses udviklingen i antal patienter i 
behandling med vederlagsfri ridefysioterapi fra 
2013-2015, samt udviklingen i den gennem-
snitlige faste pris pr. patient i samme periode. 
 
Som det ses til højre i tabellen er antallet af pa-
tienter steget med 18,0% i gennemsnit for hele 
regionen, mens udgifterne pr. patient i faste 
priser er steget med 0,69% i perioden. 
I relation til den store stigning i antal henviste 
patienter til vederlagsfri fysioterapi kan næv-
nes, at kun borgere med svært fysisk handicap 
kan henvises til vederlagsfri ridefysioterapi. 

Gennemsnittet dækker også her over store for-
skelle på tværs af kommunerne.  
 
Lolland Kommune ligger højest i stigning i an-
tal patienter med 200%, mens udgiften pr. pa-
tient er stort set uforandret i perioden med en 
lille stigning på 0,07%. I Køge Kommune er 
antallet af patienter faldet med -8,06% og ud-
gifterne pr. patient med -0,52% over de tre år. 
 

 
 
 
Tabel 4.12: Udvikling i antal patienter og i faste priser pr. patient 2013-2015 til veder-
lagsfri ridefysioterapi 
 
              Stigning 
  2013 2014 2015 2013-2015 

Kommune 

Antal 
pt. 

Fast pris 
pr. patient 

Antal 
pt. 

Fast pris 
pr. patient 

Antal 
pt. 

Fast pris 
pr. patient 

Antal pt. Fast pris 
pr. patient 

Faxe  52 18.217 23 14.826 24 15.261 -53,85% -16,23% 

Greve 50 17.858 48 18.114 47 17.975 -6,00% 0,66% 
Guldborg-
sund 78 17.057 100 15.982 119 20.087 52,56% 17,76% 
Holbæk  67 16.404 73 15.871 77 17.427 14,93% 6,24% 

Kalundborg 39 17.785 36 19.067 37 19.944 -5,13% 12,14% 
Køge  62 18.019 56 18.414 57 17.926 -8,06% -0,52% 

Lejre 30 16.107 32 15.072 48 14.954 60,00% -7,15% 
Lolland  40 18.135 83 12.560 120 18.149 200,00% 0,07% 

Næstved  155 18.087 162 16.624 176 16.740 13,55% -7,45% 
Odsherred  17 17.236 19 13.993 19 13.997 11,76% -18,79% 

Ringsted  32 19.243 29 13.924 35 18.793 9,38% -2,34% 
Roskilde  56 15.584 67 13.844 82 16.798 46,43% 7,79% 

Slagelse  136 18.628 146 17.975 136 18.961 0,00% 1,78% 
Solrød  11 15.210 10 19.737 12 20.188 9,09% 32,73% 

Sorø  28 17.536 32 15.453 38 16.496 35,71% -5,93% 
Stevns  44 18.757 40 18.934 44 17.723 0,00% -5,52% 
Vording-
borg  62 16.520 58 15.688 60 17.088 -3,23% 3,43% 

I alt 950 17.806 1.004 16.418 1.121 17.929 18,00% 0,69% 
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Andelen af vederlagsfri fysioterapi  
I tabel 4.13 er vist, hvor stor en procentdel af 
borgerne i de enkelte kommuner, der modtager 
enten vederlagsfri fysioterapi eller vederlagsfri 
ridefysioterapi. Som det ses er der en betydelig 
forskel på andelen, når der sammenlignes på 
tværs af kommuner. 
 
I forhold til vederlagsfri fysioterapi har Stevns 
Kommune den laveste andel med 0,73%, mens 
Odsherred Kommune har den højeste andel 
med 1,89% af borgerne, der modtager ydelsen. 
Regionsgennemsnittet ligger på 1,26%. 

I forhold til vederlagsfri ridefysioterapi har 
Odsherred Kommune og Solrød Kommune den 
lavest andel med hver 0,06%, mens Lolland 
Kommune ligger højest med 0,28% af bor-
gerne, der modtager ydelsen. Regionsgennem-
snittet ligger på 0,14%. 
 
Flere årsager kan bidrage til forskellene, bl.a. 
alderssammensætning og sundhedsprofil i 
kommunerne samt henvisningspraksis hos læ-
gerne. Ikke mindst i forhold til den vederlagsfri 
ridefysioterapi spiller afstanden til nærmeste 
tilbud en væsentlig rolle. 
 

 
Tabel 4.13 Oversigt over % andel borgere i kommunerne, der modtager vederlagsfri fy-
sioterapi eller vederlagsfri ridefysioterapi 

Kommune Antal bor-
gere 4. kvar-
tal 2015 

Vederlagsfri 
fysioterapi 
antal perso-
ner 

Vederlagsfri 
ridefysiote-
rapi antal 
personer 

% andel 
borgere – 
vederlagsfri 
fysioterapi 

% andel 
borgere ve-
derlagsfri 
ridefysiote-
rapi 

Faxe  35.542 405 24 1,14 0,07 

Greve 49.348 429 47 0,87 0,10 

Guldborgsund 
60.867 926 119 1,52 0,20 

Holbæk  69.771 900 77 1,29 0,11 

Kalundborg 48.708 773 37 1,59 0,08 

Køge  59.733 583 57 0,98 0,10 

Lejre 27.287 393 48 1,44 0,18 

Lolland  42.743 553 120 1,29 0,28 

Næstved  82.190 944 176 1,15 0,21 

Odsherred  32.824 622 19 1,89 0,06 

Ringsted  34.024 426 35 1,25 0,10 

Roskilde  85.903 1.043 82 1,21 0,10 

Slagelse  77.805 1.092 136 1,40 0,17 

Solrød  21.723 228 12 1,05 0,06 

Sorø  29.488 452 38 1,53 0,13 

Stevns  22.227 163 44 0,73 0,20 

Vordingborg  45.710 544 60 1,19 0,13 

Hele  
regionen 

 
825.893 

 
10.401 

 
1.121 

 
1,26 

 
0,14 
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5. Kapacitet i praksis-
sektoren 
 
I dette kapitel beskrives den fysioterapeutiske 
kapacitet i praksissektoren i Region Sjælland. 
Kapaciteten beskrives med udgangspunkt i den 
samlede kapacitet i regionen og fordelt på 
kommuner, som er det geografiske planlæg-
ningsområde.  
 
I den foregående praksisplan var der en særlig 
beskrivelse af de mobile fysioterapeuter og de-
res dækningsområde. Da der kun er fire kapa-
citeter, fordelt på seks mobile fysioterapeuter 
indgår de mobile fysioterapeuter her i den 
samlede kapacitet, ligesom de tæller med i ka-
paciteten i de kommuner, hvor de udfører 
hjemmebehandling. 
 

Kapaciteten i praksissektoren i Region 
Sjælland 
Praksisbeskrivelsen skal indeholde både en 
samlet og en præciseret beskrivelse af fysiote-
rapeutens arbejdstid fordelt på kategorierne 
under 30 timer og over 30 timer, som den af-
grænsning overenskomsten sætter i forhold til 
at definere et ydernummer eller en kapacitet. 
 
I alt har 139 fysioterapeuter en kapacitet med 
et ydernummer på over 30 timer, og 122 fysio-
terapeuter har en kapacitet med et ydernum-
mer på under 30 timer. 
 
Det samlede antal praktiserende fysioterapeu-
ter, som har overenskomst med regionen og 
kommunerne er 261 fysioterapeuter. Ud af 
disse i alt 261 fysioterapeuter, fungerer de seks 
som såkaldte mobile fysioterapeuter uden fast 
klinikadresse.   

Rent teknisk opgøres kapaciteter på over 30 ti-
mer, som en kapacitet på en. Kapaciteter på 
under 30 timer registreres i yderregisteret med 
0,5.  
 
Omregnes kapaciteten på denne måde, er der i 
alt 196,5 fysioterapeutiske kapaciteter tilknyt-
tet klinik, og fire kapaciteter inden for mobil 
fysioterapi, i alt 200,5 kapaciteter.  
 

Kapaciteten i regionerne 
På landsplan kan der konstateres variationer 
regionerne imellem i forhold til, hvor mange 
borgere der er pr. fysioterapeut. Af tabel 5.1. 
nedenfor fremgår det, at det gennemsnitlige 
antal borgere pr. fysioterapeut er 4.417 med en 
spredning, hvor Region Syddanmark har flest 
borgere pr. fysioterapeut, nemlig 4.670 og Re-
gion Sjælland har færrest med 4.127. 
 
Tabel 5.1 Kapacitet samt borgere pr. 
fuldtidskapacitet, pr. 1. januar 2016 
 

Region  Fuldtids-
kapacitet 

Borgere pr. 
fuldtidska-
pacitet  

Hoved- 
staden 

407,5 4.391 

Midtjylland  295,0 4.384 

Syddanmark 259,5 4.670 

Nordjylland  129,5 4.521 

Sjælland  200,5   4.127 

Hele  
landet  

1.292 4.417 

Kilde: Forespørgsel til regionerne, 2016. 
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Sammenlignet med landet som helhed, har Re-
gion Sjælland den højeste dækningsgrad, hvad 
angår fysioterapeutisk kapacitet pr. borger. 
 

Kapaciteten fordelt på kommuner 
I tabellen nedenfor ses den samlede fysiotera-
peutiske kapacitet på opgørelsestidspunktet 1. 
juli 2015 fordelt på kommuner. Det gennem-
snitlige antal borgere pr. fysioterapeutisk kapa-
citet er 4.127.  
 
Der er en spredning i antallet af borger pr. ka-
pacitet. Flest borgere pr. fysioterapeut er der i 
Stevns kommune med 4.947 borgere, og i Faxe 
og Køge kommuner er der over 4.700 borgere 
pr. kapacitet. 

Den højeste dækning, hvad angår kapacitet pr. 
indbygger er i Lejre kommune med 2.732 bor-
gere pr. fysioterapeut, dernæst kommer Lol-
land kommune med 3.280 borgere og Roskilde 
kommune med 3.519 borgere pr. kapacitet.  
 
De mobile fysioterapeuter indgår i denne kapa-
citetsbeskrivelse, og de er talt med i den sam-
lede kapacitet i de respektive kommuner, hvor 
de kører ud og foretager hjemmebehandlinger. 
 
I henhold til overenskomstens § 24 har en fy-
sioterapeut mulighed for at ansætte en fysiote-
rapeut ud over antallet af kapaciteter i et yder-
nummer. 
 
 

Tabel 5.2 Antal borgere pr. fysioterapeutisk kapacitet fordelt på kommuner i Region 
Sjælland, januar 2016 

 

Kommune 
Antal  

borgere 
Antal  

kapaciteter 
Antal borgere  
pr. kapacitet 

Faxe 35.614 7,5 4.749 

Greve 49.518 11 4.502 

Guldborgsund 60.979 13,5 4.517 

Holbæk 69.972 17 4.116 

Kalundborg 48.660 11 4.424 

Køge 59.868 12,5 4.789 

Lejre  27.317 10 2.732 

Lolland 42.638 13 3.280 

Næstved 82.342 19 4.334 

Odsherred 32.816 7,5 4.375 

Ringsted 34.031 7,5 4.537 

Roskilde 86.207 24,5 3.519 

Slagelse 78.140 19 4.113 

Solrød 21.788 6 3.631 

Sorø 29.543 7 4.220 

Stevns 22.260 4,5 4.947 

Vordingborg 45.806 10 4.581 

Region Sjælland 827.499 200,5 4.127 
Kilder:  Danmarks statistik,  
Befolkningstal 1. kvartal 2016   
Yderregisteret. Fysioterapeuter 1.7.2015 

Incl.4 mobile kapaci-
teter 
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Det fremgår af overenskomsten, at disse an-
sættelser ikke må bevirke en udvidelse af kapa-
citeten. Det følger af retningslinjer fra Lands-
samarbejdsudvalget beskrevet i overenskom-
sternes Bilag 3, at dette kan administreres ved 
fastsættelse af et omsætningsloft med udgangs-
punkt i omsætningen tre år før ansættelsen. 
 
Pr. 1. juli 2015 var der i alt 67 ansatte fysiotera-
peuter i Region Sjælland. Fysioterapeuter, som 
er ansat i henhold til § 24.  
 
Desuden kan fysioterapeuter jævnfør overens-
komstens § 31 antages vikar, hvis fysioterapeu-
ten i en periode på max. et år har delvist fravær 
fra klinikken. Når der ansættes vikarer ved del-
vist fravær, tæller vikaren ikke med i kapacite-
ten. Pr. 1. juli 2015 var der i alt ansat 11 deltids-
vikarer i Region Sjælland. 
 
Der er ikke i forbindelse med denne praksis-
plan foretaget en opgørelser over, hvilke klinik-
ker, der anvender hjælpepersonale, fordi hjæl-
pepersonale ikke indgår i kapaciteten. 
 
Herudover er der en række klinikker, der fun-
gerer som kliniske undervisningssteder og har 
studerende i praktik. De fysioterapistuderende 
indgår ikke i kapaciteten. 
 

Ydernumre over og under 30 timer 
I praksisplanen for 2011 var kapaciteten op-
gjort til i alt 122 ydernumre over 30 timer og 
152 ydernumre under 30 timer. Hertil kom otte 
mobile ydernumre fordelt med fire kapaciteter 
over 30 timer og fire på under 30 timer, i alt en 
kapacitet på 206. 
 
Kapaciteten er pr. 1. juli 2015 opgjort samlet til 
200,5 inklusiv de mobile ydernumre. 
 

Da kapaciteten i den tidligere praksisplan var 
opgjort til 206, kan det se ud som om, der er 
tale om et fald i kapaciteten fra 2011 til 2015. 
 
Dette beror i en registreringsfejl, som er kon-
stateret i ”Praksisplan for fysioterapi 2011-
2014”, hvori der indgik en særlig beskrivelse af 
de mobile fysioterapeuter. I forbindelser her-
med er der sket en dobbeltregistrering, således 
at de mobile fysioterapeuter er blevet talt med 
to gange – både som mobil fysioterapeut og 
som del af den samlede fysioterapeutiske kapa-
citet. 
 
Kapaciteten har i perioden reelt været uforan-
dret på 200,5. 
 
Kapaciteten i 2015 fordeler sig med 139 over 
30 timer og 122 under 30 timer. I den tidligere 
praksisplan var der 128 ydernumre over 30 ti-
mer og 156 ydernumre under 30 timer. 
 
Der er sket en tydelig ændring i antallet af 
ydernumre over 30 timer og under 30 timer. 
Således er det en stigning i antallet af yder-
numre på over 30 timer med i alt 11. Der kan 
konstateres et fald i antallet af ydernumre på 
under 30 timer på 34.  
 
Den væsentlige forklaring på disse forskydnin-
ger er, at en række fysioterapeuter har ophævet 
delingen af deres ydernummer i perioden. 
Mange af de såkaldte halve ydernumre på un-
der 30 timer, som har været delte ydernumre, 
er blevet samlet i et ydernummer over 30 timer 
inden for de sidste år. 
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Tabel 5.3 Udviklingen i ydernumre inden for fysioterapi i Region Sjælland i perioden 
30.11.2010 – 1.7. 2015 

Ydernumre i 2011 inkl. mobile Ydernumre 2015 inkl. mobile 

Over 30 timer Under 30 timer Kapacitet Over 30 timer Under 30 timer Kapacitet 

 
128 

 
156 

 

 
206 

 
139 

 
122,5 

 
200,5 

 
 
Ejere og lejere 
I alt 119 fysioterapeuter er registreret som kli-
nikejere, og 136 fysioterapeuter er registreret 
som lejer med ydernummer. 
 
Mobile fysioterapeuter 
I Region Sjælland er registreret seks mobile fy-
sioterapeuter med en samlet kapacitet på fire. 
De mobile fysioterapeuter har ikke fast klinik 
adresse. Alle mobile fysioterapeuter er noteret 
med et ejer ydernummer.  
 
I perioden fra 2010 er to mobile ydernumre 
konverteret, således at disse ydernumre nu er 
tilknyttet klinik, hvorfra fysioterapeuten har 
forpligtigelse til at yde hjemmebehandling. 
 
Kapaciteten er fordelt sådan, at de fire mobile 
fysioterapeuter, som har en kapaciteter på un-
der 30 timer yder hjemmebehandling i føl-
gende kommuner: Køge, Greve og Roskilde (to 
mobile fysioterapeuter). 
De to mobile fysioterapeuter med fuldtidskapa-
citeter har henholdsvis Lolland og Faxe kom-
muner, som deres dækningsområde. 
 
Praksisformer 
Den mest udbredte praksisform er enkelt-
mandspraksis. Desuden er der to klinikker, 
som er registreret som kompagniskabs praksis, 
tre anpartsselskaber, og seks klinikker er regi-
streret som delepraksis.  
 

Klinikkernes geografiske placering 
Der er 81 klinikadresser i Region Sjælland, 
hvor og hvorfra der udøves fysioterapi.  
Desuden er der fem klinikker, der har etableret 
ekstra praksisadresser.  
 
Af det geografiske kort over Region Sjælland 
fremgår den konkrete placering og fordeling af 
klinikkerne i regionen og kommunerne. 
Der er en tydelig tendens til, at klinikkerne er 
placeret i de større byer i regionen.  
Af praksisplanen fra 2011 fremgår det, at der 
var 90 klinikker, så der er i perioden sket en 
samling i større enheder, hvor der blandt andet 
nu kan konstateres, at eks. tre klinikker er 
etableret som anpartsselskaber. 
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Planlægningsområder og flytninger 
I Region Sjælland vil kommunerne være ud-
gangspunkt for planlægning på fysioterapi om-
rådet, og det kommunale planområde er cen-
tralt i stillingtagen til ansøgninger om flytning, 
placering af kapacitet og etablering af ekstra 
praksisadresse. 
 
Principper for flytning og ekstra prak-
sisadresse  
Ønske om flytning af klinik, etablering af eks-
tra praksisadresse eller ændring af geografisk 
placering og dækningsområde for fysioterapeu-
ter uden fast klinikadresse følger overenskom-
stens § 25 og § 26. Som hovedregel kan en fy-
sioterapeut kun have én praksisadresse.  
 
I Region Sjælland er retningslinjerne for stil-
lingtagen til ændret geografisk placering føl-
gende: 
 

• Det vil indgå i vurderingen, om flytnin-
gen vil bidrage til at tilgodese patienter-
nes behov for nærhed til fysioterapeutisk 
behandling, således at tilgængeligheden 
øges og de geografiske afstande reduce-
res for patienten. 

• Det er en forudsætning for flytning eller 
delvis flytning, at der er god tilgængelig-
hed og gode faciliteter for bevægelses-
hæmmede og handicappede på den nye 
adresse, jf. overenskomstens § 28, stk.  
6-8. 

• Der er en forudsætning, at der er facilite-
ter til at gennemføre holdtræning på den 
nye/ekstra adresse samt behandling af 
høj kvalitet. 

• Det er en forudsætning af kapaciteten 
ikke udvides.  

• Sekretariatet for fysioterapi gennemfø-
rer høring af de berørte og relevante 
kommuner samt den af fysioterapeu-

terne udpegede næstformand i Samar-
bejdsudvalget for Fysioterapi før stilling-
tagen. 

• Det vil indgå i vurderingen, om en flyt-
ning er hensigtsmæssig i sammenhæng 
med placeringen af den øvrige fysiotera-
peutiske kapacitet og demografien i 
kommunerne. 

• Det vil indgå i vurderingen, om flytnin-
gen skaber mulighed for fysioterapeutisk 
tilbud i områder med lave befolknings-
tæthed. 

• Det vil indgå i vurderingen, om en flyt-
ning vil bidrage positivt til udvikling af 
samarbejde med øvrige sundhedsprofes-
sionelle. 

• Regionen og kommunerne træffer den 
endelige afgørelse om godkendelse af 
flytning, jf. § 25. 

 
Ovennævnte principper gælder som nævnt 
også, hvis fysioterapeuter, der som hovedregel 
kun kan have én praksisadresse, ønsker at 
kunne praktisere på flere praksisadresser, jf. § 
26. 

 

Før der tages en ekstra praksisadresse i brug 
orienterer fysioterapeuten Samarbejdsudval-
get. Samarbejdsudvalgets sekretariat vurderer, 
hvorvidt oprettelsen af en ekstra praksis-
adresse er i overensstemmelse med praksispla-
nen. Herefter orienteres fysioterapeuten. 
 
Ventetider til fysioterapibehandling  
Fysioterapeuterne skal ifølge overenskomstens 
§ 6 på sundhed.dk oplyse ventetid i uger til 
ikke akut behandling. 
 
Ved en gennemgang på www.sundhed.dk den 
1. februar 2016 fremgår, at den gennemsnitlige 
ventetid (i 100 praksis) er på 1,8 uger. Den kor-
teste ventetid er oplyst til nul uger den længste 
til 12 uger. 50 klinikker har angivet, at der ikke 



FOR FYSIOTERAPI 
 

  46 

er ventetid, syv har oplyst mellem fire og seks 
uger og seks har oplyst 8-12 ugers ventetid. 
 
Der er en del klinikker, der ikke for nyligt har 
opdateret oplysninger om ventetid, hvilket vil 
været et fokusområde i planperiode. 
 

Sammenfatning om kapaciteten 
Det er vigtigt for region og kommuner at fort-
sætte arbejdet med at tilrettelægge sundheds-
planlægning på det vilkår, at der skal tages 
hensyn til de økonomiske rammer, og at der 
kontinuerligt arbejdes målrettet på at forbedre 
effektiviteten inden for de eksisterende økono-
miske rammer.  
 
På baggrund dette samt af beskrivelsen af den 
samlede fysioterapeutiske kapacitet i regionen 
og fordelingen af kapacitet i kommunerne og 
den beskrevne ventetid opsummeres følgende: 
 
Det anbefales, at kapaciteten holdes uændret i 
planperioden. Antallet af klinikker og behand-
lingssteder vurderes at være dækkende for be-
hovet. 
 
I Region Sjælland er kommunerne defineret 
som planlægningsområde. I praksisplanen er 
beskrevet principper, der danner udgangs-
punkt for stillingtagen til ansøgninger om flyt-
ning af kapacitet. Det er bl.a. fastlagt, at de be-
rørte kommuner høres før stillingtagen. 
 
Det anbefales, at fordelingen af den fysiotera-
peutiske kapacitet i sammenhæng med kom-
munernes befolkningstal vægtes ved stillingta-
gen til flytning af kapacitet. 
 
Et stort antal borgere modtager efter lægehen-
visning vederlagsfri fysioterapi som hjemme-
behandling.  

Det anbefales, at der lægges vægt på tilbud om 
hjemmebehandling ved tilmelding som yder og 
ved stillingtagen til ansøgninger. 
 
Det anbefales, at udviklingen i patienttilgang 
og udviklingen i udgifter pr. patient følges op 
årligt. 
 
Der er konstateret en stigning i såvel antallet af 
normalbehandlinger som i antallet af holdtræ-
ning, samtidig konstateres det, at en femtedel 
af holdbehandlingerne gennemføres med få pa-
tienter pr. hold. 
 
Det anbefales, at anvendelsen af holdtræning 
prioriteres frem for individuel behandling. 
 
Det anbefales, at der i planperioden via dialog 
er fokus på korrekt anvendelse af overenskom-
stens forståelse og anvendelse. 
 
Det anbefales at der er særlig fokus på, at op-
lysninger om ventetider er opdaterede på 
sundhed.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRAKSISPLAN 

47 

6. Ridefysioterapi 
 
Dette kapitel indeholder en særlig delbeskri-
velse af ridefysioterapi i Region Sjælland og 
kommunerne, både hvad angår behandlings-
formen, udviklingen i antal ydelser og økonomi 
samt kapaciteten på området. 
 

Behandling med ridefysioterapi 
Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor 
heste indgår som levende behandlingsredska-
ber. Ved hjælp af hestens bevægelsesmønstre 
trænes patientens egne bevægelsesmønstre, 
posturale kontrol, balance og muskelstyrke. Ri-
defysioterapi anvendes desuden til sansemoto-
risk og psykomotorisk træning og som kon-
traktur forebyggelse og -behandling.  
 
Ridefysioterapi foregår på et hold med op til 
fem patienter under ridefysioterapeutens an-
svar og opsyn. Fysioterapeuten foretager forud 
for behandlingens start en relevant undersø-
gelse. Herudfra planlægges behandlingen og 
vælges den hest og de hjælpemidler, som sikrer 
den enkelte patient det bedste behandlingsre-
sultat. 
 
Foruden ridefysioterapeuten er der en handi-
caprideinstruktør samt det nødvendige antal 
hjælpere. Til hver patient knytter sig én hest og 
én medhjælper, der trækker hesten. Herudover 
kan behandlerteamet involvere bagryttere, der 
er en person, som sidder bag patienten og støt-
ter denne eller går ved siden af og hjælper pati-
enten. Der anvendes typisk to-tre bagryttere i 
hver session. 
  
Henvisning til ridefysioterapi 
Alle patienter, der er berettiget til vederlagsfri 
fysioterapi, er også berettiget til vederlagsfri ri-

defysioterapi, såfremt deres læge henviser der-
til. Undtaget er dog personer med fysisk funk-
tionsnedsættelse som følge af progressiv syg-
dom, hvor patienten ikke er svært fysisk handi-
cappet.  
 
En patient kan højst henvises til en times ride-
fysioterapeutisk behandling om ugen, bortset 
fra 1. konsultationen eller statusundersøgelse. 
Behandlingen kan enten gives som 1 times 
samlet behandling pr. gang pr. uge eller som to 
gange en halv times behandling pr. uge. Det ty-
piske for patienter i Region Sjælland er, at be-
handlingerne samles til en times behandling 
om ugen. 
 
Kommunerne dækker 100% omkostningerne 
til vederlagsfri ridefysioterapi. 
 
Blinde og svagtseende kan også henvises af læ-
gen til almen ridefysioterapi, men for denne 
gruppe er der en egenbetaling på 20%.  
 
Patienter kan således modtage ridefysioterapi 
både med og uden egenbetaling. 
 
Vederlagsfri ridefysioterapi – speciale 
65: 

• Personer der i henhold til overenskom-
sten er berettiget til vederlagsfri fysiote-
rapi 

 
Almen ridefysioterapi – speciale 57: 

• Blinde og svagtseende 
• Personer med Downs Syndrom og au-

tisme, hvis regionen træffer særskilt be-
slutning herom.  
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• Personer, som ikke opfylder alle de kri-
terier, der er en forudsætning for tilbud-
det om vederlagsfri fysioterapi, men som 
har én af nedennævnte diagnoser, er ef-
ter regionens særskilte beslutning beret-
tiget til ridefysioterapeutisk behandling: 

• Rheumatoid arthritis 
• Muskelsvind 
• Cystisk fibrose 
• Handicap efter polio 
• Amputationer og ulykkestilfælde 
• Fysisk handicap som følge af medfødte 

og arvelige sygdomme. 
 
Valg af ridefysioterapeut 
Patienten kan frit vælge mellem de til overens-
komsten tilmeldte ridefysioterapeuter og et 
eventuelt kommunalt tilbud. 
 
Med henblik på patientens valg af behandler 
skal de praktiserende fysioterapeuter registrere 
en række oplysninger på den offentlige sund-
hedsportal Sundhed.dk.  
 
Oplysningerne skal omfatte fysioterapeutens 
navn, køn, alder og anciennitet. Herudover op-
lyses om telefonnummer, evt. e-mail adresse 
og hjemmeside, samt information om mulig-
hed for elektronisk tidsbestilling. Herudover 
skal det fremgå, hvilke rideskoler, der praktise-
res på. 
 
Der kan endvidere oplyses om ridefysiotera-
peutens særlige arbejds- og interesseområder. 
 
Krav til ridefysioterapeut og rideskole 
For at blive ridefysioterapeut under overens-
komsten ansøges via Danske Fysioterapeuter, 
som påser opfyldelse af overenskomstens krav 
til en ridefysioterapeut. Regionen og kommu-
nerne i regionen kan afslå en ansøgning, fordi 
myndighederne ikke ønsker den ridefysiotera-
peutiske kapacitet i regionen udvidet. 
 

For at kunne blive godkendt til at praktisere ri-
defysioterapi med tilskud, er det et krav fra 
Danske Regioner og Kommunernes Landsfor-
ening, at nye ridefysioterapeuter kan doku-
mentere, at de opfylder uddannelseskravene til 
ridefysioterapeuten, som er beskrevet i Bilag 4 
i overenskomst om ridefysioterapi. 
 
Forudsætningen for, at en rideskole kan anven-
des til ridefysioterapi er, at den er godkendt til 
formålet.  
 
Kriterierne herfor er blandt andet, at ridesko-
len har:  

• Handicaptoilet 
• Rytterstue med handicapvenlige ad-

gangsforhold 
• Lift 
• Et antal velegnede heste 
• Andre nødvendige hjælpemidler for han-

dicappede under ridningen 
 
Regionen/kommuner godkender og fører tilsyn 
med rideskolerne. 
 

Udviklingen i økonomi og aktivitet 
Der henvises til afsnittet om fordelingen af ud-
gifter til fysioterapiformer i kommunerne, hvor 
den økonomiske og behandlingsmæssige akti-
vitet for almen og vederlagsfri ridefysioterapi 
er beskrevet. 
 
Ridefysioterapi fordelt på alder 
De følgende diagrammer viser, hvilke alders-
grupper, der i perioden 2013-2015 har modta-
get ydelser med ridefysioterapi. Her er alene 
vist ydelser, som der ydes offentligt honorar til. 
 
Generelt konstateres en betydelig stigning i an-
tal ydelser til inden for vederlagsfri ridefysiote-
rapi, og mest i forhold til den vederlagsfri ride-
fysioterapi. Se Bilag 1. 
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Diagram 6.1 på næste side viser udviklingen i 
antallet af ydelser til almen ridefysioterapi for-
delt på ti forskellige aldersgrupper i årene 
2013-2014-2015. 
 
Børn og unge i aldersgruppen 03-15 år modta-
ger flest behandlingsydelser inden for almen 
ridefysioterapi, nemlig 4.083 ydelser i 2015. De 
øvrige aldersgrupper, som dernæst modtager 
almen ridefysioterapi er de tre aldersgrupper 
mellem 20-49 år, hvortil der leveres mellem 
900-1500 ydelser årligt. 
 
Der ses markant vækst i antallet af ydelser til 
almen ridefysioterapi her i regionen fra 2014 til 
2015 for så vidt angår alle aldersgrupper und-
tagen ydergrupperne, hvor det ses, at ingen 
helt små børn eller + 70 årige har modtaget ri-
defysioterapi i 2015. 
 
Diagram 6.2 på næste side viser en markant 
stigning i antallet af leverede ydelser inden for 
den vederlagsfri fysioterapi i alle aldersgrupper 
og især fra 2014 til 2015. 
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Diagram 6.1 Udviklingen i antal ydelser fordelt på aldersgruppen 2013-2015,  
almen ridefysioterapi 
 

 
 
 
Diagram 6.2.Udviklingen i antal ydelser fordelt på aldersgruppen 2013 – 2015,  
vederlagsfri ridefysioterapi 
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Den absolut mest behandlingstunge alders-
gruppe for vederlagsfri ridefysioterapi er børn 
og unge i alderen 03-15 år, som i 2015 modtog 
50.086 ydelser.  
 
Til sammenligning blev der i aldersgruppen 
40-49 år, som er den aldersgrupper, som mod-
tager næst flest ydelser, leveret 23.928 behand-
lingsydelser, svarende til under halvdelen af 
ydelserne til de 03-15 årige. 
 
Sammenfatning om aldersgrupper  
Sammenfattende om udviklingen i antallet af 
ydelser indenfor ridefysioterapi fordelt på al-
dersgrupper kan der konkluderes følgende. 
 

• Der er en betydelig vækst i antal ydelser 
i alle aldersgrupper til både almen og ve-
derlagsfri ridefysioterapi, især fra 2014 
til 2015.  

• Aldersgruppen 03-15 år modtager langt 
de fleste behandlingsydelser inden for 
begge former for ridefysioterapi. 

 

Kapaciteten indenfor ridefysioterapi  
Af oversigten nedenfor fremgår det, at der i alt 
er ti praktiserende ridefysioterapeuter, som 
har ydernummer i Region Sjælland. Seks ride-
fysioterapeuter har en kapacitet på over 30 ti-
mer og fem har kapacitet på under 30 timer 
ugentligt. En ridefysioterapeut har en kapacitet 
på både en under 30 timer og en over 30 timer 
i henhold til en særlig § 2 aftale. 
 
Geografisk foretages der behandling på 12 for-
skellige behandlingssteder i Regionen, som er 
beliggende i ni ud af de i alt 17 kommuner. 
 
Alle 12 behandlingssteder er godkendt til be-
handling med ridefysioterapi, og alle ridefysio-
terapeuter indsender årligt en af ridefysiotera-
peuten og rideskolen underskrevet tjekliste på, 

at overenskomstens bestemmelser om facilite-
ter, uddannede handicapinstruktør, rengøring, 
forsikring m.v. er overholdt. 
 
Herudover er der i 2015 etableret et kommu-
nalt tilbud om ridefysioterapi i Faxe kommune, 
hvor kommunen er ansvarlig for at tilveje-
bringe de fornødne godkendelser. Dette tilbud 
i Faxe kommune fremgår ikke af kortet ovenfor 
eller i oversigten på næste side. 
 
 
 
Placering af tilbud om ridefysioterapi 
Region Sjælland, december 2015 
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Ridefysioterapeutiske tilbud i Region Sjælland, december 2015 
 

Kommune Kapacitet 
 

Antal timer 
(ugentligt) 

Behandlingssted nr. 
(jf. kort ovenfor) 

Greve 1 28 1. 

Guldborgsund  14 2. 

Holbæk 0,5 19 3. 

Lejre 1 12 4. 

Lejre 1 30 5. 

Lolland 1    
 0,5 

47 6. 

Næstved  18 7. 

Næstved 0,5 26 8. 

Slagelse 0,5 22 9. 

Slagelse 0,5 31 10. 

Stevns 1 28 11. 

Vordingborg 1 14 12. 

9 kommuner 8,5 kapacitet 289 timer /ugent-
ligt 

I alt 12 behandlings-
steder 

 
 
 
Kapaciteten indenfor ridefysioterapi er samlet 
set på 8,5 og fordeler sig på i alt 11 ydernumre, 
heraf er de seks på over 30 timer og de fem un-
der 30 timer ugentligt. Ridefysioterapeuter kan 
praktisere på flere behandlingssteder og have 
dækningsområder i forskellige kommuner. Fire 
ridefysioterapeuter behandler på flere ridecen-
tre, og to ridefysioterapeuter behandler i to for-
skellige kommuner. I skemaet er kapaciteten 
opgjort for den kommune, hvor ydernummer-
indehaveren har sin hovedbeskæftigelse. 
 
Der er, som beskrevet i overenskomstens § 15, 
intet til hinder for, at en ridefysioterapeut kan 
have egen rideskole. I Region Sjælland har tre 

ridefysioterapeuter eget ridecenter, og disse er 
godkendt af regionen og kommunerne, og der 
indsendes årligt tjeklister på lige vilkår med de 
øvrige ridefysioterapeuter og rideskoler. 
Af hensyn til kvaliteten i den ridefysioterapeu-
tiske behandling, som udføres, henstilles det i 
overenskomstens § 14, at der mindst udføres 
ridefysioterapi i ti timer ugentligt på hvert be-
handlingssted, således at personale opnår den 
nødvendige erfaring og rutine. Der er i regio-
nen ingen rideskoler med ridefysioterapi, hvor 
der behandles mindre end ti timer ugentligt. 
 
I perioden siden den første praksisplan for ri-
defysioterapi fra 2011 er en ridefysioterapeut 
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med en kapacitet under 30 timer ophørt, og 
kapaciteten er overtaget af en anden ridefysio-
terapeut på de samme rideskoler. Herudover er 
kapaciteten udvidet med en kapacitet på under 
30 timer, idet der har været opslået et ledigt 
ydernummer til besættelse i perioden, som 
stod ledigt, da den sidste praksisplan blev ud-
arbejdet. 
Rammer for flytning af kapacitet 
Ridefysioterapeutens geografiske dæknings-
område er som udgangspunkt en angivet kom-
mune.  
 
Ridefysioterapeuter, der har tiltrådt overens-
komsten før ikrafttræden af den første praksis-
plan i 2011, har dog grænserne for de gamle 
amter som dækningsområde. Det vil sige, at ri-
defysioterapeuter med ydernummer før den 
første praksisplan fra 2011 kan flytte behand-
lingssted inden for det geografiske dæknings-
område, som tidligere var ”den gamle amts-
grænse”. 
 
Ridefysioterapeuter, som har fået med yder-
nummer i 2011 og herefter kan flytte behand-
lingssted inden for kommunegrænsen eller det 
ved tildeling af ydernummeret nærmere an-
givne dækningsområde. 
 
En flytning af behandlingssted og kapacitet 
uden for et angivet dækningsområde - herun-
der ved salg af ydernummer - kræver i begge 
tilfælde en forudgående ansøgning og godken-
delse med blandt andet høring af de involve-
rede kommuner. Der henvises endvidere til de 
generelle principper for flytning beskrevet tid-
ligere. 
 

Plan for den fremtidige kapacitet 
Den nuværende ridefysioterapeutiske kapacitet 
i Region Sjælland vurderes at modsvare efter-
spørgslen på relevant måde. 
 
Der er ikke fra hverken kommuner eller patien-
ter modtaget oplysninger om, at patienter ople-
ver uhensigtsmæssige ventetider til ridefysiote-
rapi, hverken i de kommuner som har tilbud 
eller i de kommuner som ikke har. Dette indi-
kerer, at den aktuelle geografiske placering af 
tilbuddene er hensigtsmæssig. 
 

Anbefalinger for ridefysioterapi 
Det anbefales, at kapaciteten på ridefysioterapi 
området holdes uændret i planperioden. 
 
Det anbefales, at årsagerne til forskellene i ud-
gifter pr. patient ved ridefysioterapi analyseres 
nærmere i planperioden. I undersøgelsen skal 
indgå sammenligninger med andre regioner, 
der kan bidrage til at belyse forskelle. 
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7. Fysioterapi i kommu-
nerne 
 
Hovedparten af almen og vederlagsfri fysiote-
rapi i kommunerne varetages under overens-
komsten af de praktiserende fysioterapeuter 
som beskrevet i foregående afsnit. 
 
En del af det fysioterapeutiske arbejde foregår 
imidlertid i kommunalt regi. Kommunerne va-
retager som udgangspunkt al genoptræning ef-
ter sundhedslov og servicelov, selv om en del af 
disse opgaver kan være udlagt til en privat le-
verandør efter kontrakt. 
 
Siden kommunerne overtog myndighedsansva-
ret for vederlagsfri fysioterapi i 2008 har flere 
kommuner oprettet eget tilbud som leverandør 
af vederlagsfri fysioterapi, oftest målrettet af-
grænsede grupper og i begrænset omfang. 
 
Dette kapitel beskriver for hver enkelt kom-
mune de fysioterapeutiske tilbud, som bor-
gerne kan benytte sig af enten hos praktise-
rende fysioterapeut eller i kommunen.  
 
Under hver kommune beskrives først praksis-
sektorens kapacitet, hvorefter der orienteres 
om eventuelt kommunalt tilbud om vederlags-
fri fysioterapi. Endvidere er der knyttet kom-
mentarer til dialog og samarbejde mellem de 
praktiserende fysioterapeuter og kommunen. 
 
Information om praksissektoren 
Informationerne baserer sig på registrerede 
oplysninger fra juli 2015 og et spørgeskema 
sendt til 114 klinikejere i efteråret 2015, hvoraf 
de 96 besvarelser indgår i beskrivelsen neden-
for.  

Der kan således være visse divergenser i en-
kelte oplysninger om holdtræning og bassin-
træning, da 18 besvarelser mangler i den sam-
lede oversigt. 
 
Der tilbydes hjemmebehandling til borgere i 
alle 17 kommuner. Det generelle billede er, at 
langt hovedparten af klinikkerne tilbyder 
hjemmebehandling, og i flere kommuner tilby-
der alle klinikker hjemmebehandling. I én 
kommune tilbydes hjemmebehandling kun af 
en ud af tre klinikker.    
 
I spørgeskemaet sendt til klinikejere er der 
spurgt ind til klinikkens holdtræningstilbud og 
faciliteter. Alle klinikker tilbyder holdtræning 
både til patienter henvist til almen fysioterapi 
og til vederlagsfri fysioterapi. Patienterne be-
handles både på diagnosespecifikke hold og på 
blandede hold. 
 
Rammerne og klinikkernes faciliteter spænder 
bredt og således har nogle få klinikker mulig-
heder for at tilbyde træning på hold med op til 
15 deltagere, hvorimod andre klinikker har 
træningsfaciliteter til maximalt fire borgere pr. 
hold. 
 
Der er ligeledes spurgt til muligheder for at 
træne i bassin. I 11 kommuner tilbyder prakti-
serende fysioterapeuter bassintræning. 
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Information om kommunale tilbud om 
vederlagsfri fysioterapi 
Oplysningerne om dette er basereret på en un-
dersøgelse foretaget af Kommunernes Lands-
forening i foråret 2015, som er besvaret af hver 
enkelt kommune. 
 
Information om samarbejde mellem 
kommune og praksissektoren 
Oplysningerne er indhentet i 2015 via undersø-
gelse blandt kommunernes medlemmer i tvær-
kommunalt netværk om vederlagsfri fysiote-
rapi. 
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Faxe Kommune 
I Faxe Kommune er der i alt fire klinikker med 
en samlet kapacitet på 7,5. Det vil sige fem fy-
sioterapeuter, som har ydernummer på over 30 
timer og tre fysioterapeuter med en kapacitet 
på under 30 timer. Desuden er der en fysiote-
rapeut med mobilt ydernummer på over 30 ti-
mer, som har Faxe Kommune som dæknings-
område. 
 
Alle klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
handicapvenlige adgangsforhold og toiletfacili-
teter til handicappede. To fysioterapiklinikker 
tilbyder hjemmebehandling. 
 
Endvidere har alle klinikker i spørgeskemaun-
dersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af 
denne praksisplan oplyst, at de har faciliteter 
til holdtræning. Ingen klinikker tilbyder træ-
ning i bassin. 
 
 
 

 

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Faxe Kommune er ikke leverandør af lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er løbende kontakt til klinikkerne ved kon-
krete borgersager og et godt samarbejde med 
lokal mobil fysioterapeut. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Antal  
Klinikker 

 
4 

Kapacitet 
 

5 over 30 timer 
3 under 30 timer 
1 over 30 timer * 

Hjemme  
Behandling 

 
2 

Holdtræning  
i klinikken 

 
4 

Tilbud om  
Bassintræning 

 
0 

Andet 
 

 

*mobil fysioterapeut 
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Greve Kommune 
I Greve Kommune er der i alt fire klinikker 
med en samlet kapacitet på 11. Der er ni fysio-
terapeuter, som har ydernummer på over 30 ti-
mer, og tre fysioterapeuter med en kapacitet på 
under 30 timer. Desuden er der en fysiotera-
peut med mobilt ydernummer på under 30 ti-
mer, som dækker Greve kommune.   
 
Tre af klinikkerne oplyser på sundhed.dk, at 
der er handicapvenlige adgangsforhold og toi-
letfaciliteter til handicappede.  
Blandt de fire klinikker tilbyder de tre hjemme-
behandling. En klinik tilbyder bassintræning. 
 
Desuden har to klinikker i spørgeskemaunder-
søgelse til denne praksisplan oplyst, at de har 
faciliteter til holdtræning.  
  
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Greve Kommune har eget tilbud om lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Tilbuddet omfatter holdtræning af borgere 
med progressive lidelser efter Sundhedsstyrel-
sens diagnoseliste. 
 

 

 I alt 14 borgere har modtaget kommunal ve-
derlagsfri fysioterapi på hold i 2014. Der an-
vendes 0,2 årsværk til ydelsen. 
 
Den vederlagsfri fysioterapi er placeret sam-
men med andre tilbud efter sundhedsloven og 
serviceloven. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem kommune 
og praktiserende fysioterapeuter med afhol-
delse af et møde årligt. 
 
Der udveksles gensidig information om, hvilke 
ydelser der leveres og drøftes samarbejdsmu-
ligheder.  
 
Der er bl.a. aftalt samarbejde i forhold til om-
rådet rehabilitering af kronikere. Borgere i 
kommunale forløb orienteres om tilbud hos 
praktiserende fysioterapeuter. 
 
 
 

 
 
 

Antal  
klinikker 

 
4 

Kapacitet 
 
 

9 over 30 timer 
3 under 30 timer 
1 over 30 timer * 

Hjemme  
behandling 

 
2 

Holdtræning  
i klinikken 

 
4 

Tilbud om  
bassintræning 

 
1 

Andet 
 

 

*mobil fysioterapeut 
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Guldborgsund Kommune 
I Guldborgsund Kommune er der i alt seks kli-
nikker med en samlet kapacitet på 13,5. Der er 
11 fysioterapeuter, som har ydernummer på 
over 30 timer, og fem fysioterapeuter med en 
kapacitet på under 30 timer.  
 
Fem klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
handicapvenlige adgangsforhold og toiletfacili-
teter til handicappede. Alle klinikker med und-
tagelse af én tilbyder hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har fire kli-
nikker informeret om, at de har faciliteter til 
holdtræning. En klinik oplyser, at der tilbydes 
bassintræning. 
 
 
 

 

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Guldborgsund Kommune er ikke leverandør af 
lægeordineret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem kommune 
og praktiserende fysioterapeuter med afhol-
delse af to årlige møder.  
 
Der har bl.a. været drøftet snitflade udfordrin-
ger og henvisningsmønstre og mulighed for 
fælles kompetenceudvikling. Møderne temati-
seres. 
 

 
Antal  
klinikker 

 
6 

Kapacitet 
 

11 over 30 timer 
3 under 30 timer 

Hjemme  
behandling 

 
5 

Holdtræning  
i klinikken 

 
4 

Tilbud om  
bassintræning 

 
1 

Andet 
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Holbæk Kommune 
I Holbæk Kommune er der i alt otte klinikker 
med en samlet kapacitet på 16,5. Der er ni fy-
sioterapeuter, som har ydernummer på over 30 
timer, og 15 fysioterapeuter med en kapacitet 
på under 30 timer.  
 
Syv klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
gode adgangsforhold og toiletfaciliteter til han-
dicappede. Alle klinikker tilbyder hjemmebe-
handling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har syv kli-
nikker informeret om, at de har faciliteter til 
holdtræning. En klinik oplyser, at der er bas-
sintræning. 
 
 
 

 

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Holbæk Kommune er ikke leverandør af læge-
ordineret vederlagsfri fysioterapi. 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er løbende kontakt om konkrete sager, 
f.eks. i forbindelse med borgere, der efter et 
genoptræningsforløb efter sundhedslovens § 
140 fortsætter i privat regi. 
 
 

 

 
 
 

Antal  
klinikker 

 
8 

Kapacitet 
 

9 over 30 timer 
15 under 30 timer 

Hjemme  
behandling 

 
8 

Holdtræning  
i klinikken 

 
7 

Tilbud om  
bassintræning 

 
0 

Andet 
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Kalundborg Kommune 
I Kalundborg Kommune er der i alt fem klinik-
ker med en samlet kapacitet på 11. Der er fire 
fysioterapeuter, som har ydernummer på over 
30 timer, og 14 fysioterapeuter med en kapaci-
tet på under 30 timer.  
Ud over de klinikker, som er illustreret på kor-
tet, har en klinik en ekstra praksisadresse i Ka-
lundborg by. 
 
Alle klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
gode adgangsforhold og toiletfaciliteter til han-
dicappede, og alle klinikkerne i Kalundborg 
Kommune tilbyder hjemmebehandling. 
I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har samtlige 
klinikker informeret om, at de har faciliteter til 
holdtræning. Ingen fysioterapiklinikker tilby-
der bassintræning. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Kalundborg Kommune har eget tilbud om læ-
geordineret vederlagsfri fysioterapi. 
Tilbuddet omfatter såvel holdtræning som in-
dividuelle tilbud til borgere med progressive li-
delser efter Sundhedsstyrelsens diagnoseliste 
og til borgere med svært fysisk handicap. Bor-
gerne er bredt fordelt på diagnosegrupper,  

 

men fælles for de fleste er et relativt lavt funk-
tionsniveau, og at de modtager andre kommu-
nale ydelser. 
 
Kommunen tilbyder individuel træning på 
hold. Holdene sammensættes på tværs af lov-
områder med udgangspunkt i borgernes indivi-
duelle behov. I alt 23 borgere har modtaget 
kommunal vederlagsfri fysioterapi i 2014. Der 
anvendes i alt 0,7 årsværk til ydelsen. 
 
Den vederlagsfri fysioterapi er placeret sam-
men med andre tilbud efter sundhedsloven og 
serviceloven. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem kommune 
og praktiserende fysioterapeuter. 
Dialogmøderne har bl.a. taget udgangspunkt i, 
at de praktiserende fysioterapeuter efter aftale 
er leverandør af ydelser for borgere med gen-
optræningsplaner. Overskriften på samarbej-
det i Kalundborg er ” Gør det du er bedst til og 
som giver mening” og på den baggrund drøftes 
opgavedelingen på dialogmøderne med henblik 
på mulighed for størst mulig kvalificering af 
opgaven og også bedst mulig drift. 

 
Antal  
klinikker 

 
5 

Kapacitet 
 

4 over 30 timer 
14 under 30 timer 

Hjemme  
behandling 

 
5 

Holdtræning  
i klinikken 

 
5 

Tilbud om  
bassintræning 

 
0 

Andet 
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Køge Kommune 
I Køge Kommune er der i alt seks klinikker 
med en samlet kapacitet på 12,5. Kapaciteten 
fordeler sig på otte fysioterapeuter, som har 
ydernummer på over 30 timer og otte fysiote-
rapeuter med en kapacitet på under 30 timer. 
Desuden er der en fysioterapeut med mobilt 
ydernummer på under 30 timer, som dækker 
Køge Kommune. 
 
De seks klinikker oplyser på sundhed.dk, at der 
er handicapvenlige adgangsforhold og toiletfa-
ciliteter til handicappede. Ud af de i alt seks 
klinikker tilbyder de fem hjemmebehandling. 
 
Endvidere har samtlige klinikker besvaret 
spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan, og de alle 
har faciliteter til holdtræning. 
 
 
 

 

Ingen klinikker i Køge Kommune tilbyder træ-
ning i bassin. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Køge Kommune er ikke leverandør af lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. Der er ikke aktu-
elle planer om at oprette eget kommunalt til-
bud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der har været løbende dialog om borgere, som 
skal overgå fra træning i kommunen til veder-
lagsfri træning, eller hvis borgere har modtaget 
vederlagsfri fysioterapi og der er forværring, 
som kræver genoptræning. 
 
 

 
 
 

Antal  
klinikker 

 
6 

 
Kapacitet 
 

8 over 30 timer 
8 under 30 timer 
1 under 30 timer* 

Hjemme  
behandling 

 
5 

Holdtræning  
i klinikken 

 
6 

Tilbud om  
bassintræning 

 
0 

Andet 
 

 

*mobil fysioterapeut 
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Lejre Kommune 
I Lejre kommune er der tre klinikker med en 
samlet kapacitet på 9,5. Der er syv fysiotera-
peuter, som har ydernummer på over 30 timer, 
og fem fysioterapeuter med en kapacitet på un-
der 30 timer.  
 
To af klinikkerne oplyser på sundhed.dk, at der 
er handicapvenlige adgangsforhold og toiletfa-
ciliteter til handicappede. Alle klinikker har til-
bud om hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har alle kli-
nikker oplyst, at de har faciliteter til holdtræ-
ning. Ingen klinikker i Lejre Kommune tilbyder 
bassintræning. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Lejre Kommune har eget tilbud om lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. 
 
 
 

 

Tilbuddet omfatter holdtræning til borgere 
med progressive lidelser efter Sundhedsstyrel-
sens diagnoseliste og til borgere med svært fy-
sisk handicap. Borgerne er bredt fordelt på di-
agnosegrupper, og træningen foregår på blan-
dede hold. 
 
I alt 119 borgere har modtaget kommunal ve-
derlagsfri fysioterapi i 2014. Der anvendes i alt 
1 årsværk til ydelsen. 
 
Den vederlagsfri fysioterapi er placeret sam-
men med andre tilbud efter sundhedsloven og 
serviceloven. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er løbende kommunikation om borgere, 
der modtager vederlagsfri holdtræning i kom-
munen og samtidigt modtager individuel ve-
derlagsfri fysioterapi hos privat fysioterapeut. 
Som oftest foregår kommunikationen pr. tele-
fon. 
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Lolland Kommune 
I Lolland Kommune er tre fysioterapiklinikker 
med en samlet kapacitet på 13. Kapaciteten 
fordeler sig på otte fysioterapeuter, som har 
ydernummer på over 30 timer og otte fysiote-
rapeuter med en kapacitet på under 30 timer. 
Desuden er der en fysioterapeut med mobilt 
ydernummer på over 30 timer, som dækker 
hjemmebehandling i området på Vestlolland. 
 
Ud over de klinikker, som er illustreret på kor-
tet, har en klinik en ekstra praksisadresse i 
Rødbyhavn. 
 
Alle klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
handicapvenlige adgangsforhold og toiletfacili-
teter til handicappede. To ud af de tre klinikker 
tilbyder hjemmebehandling. 
 
 
 
 

 

Endvidere har alle klinikker i spørgeskemaun-
dersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af 
denne praksisplan oplyst, at de alle har facilite-
ter til holdtræning. Desuden tilbyder én klinik 
træning i bassin. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Lolland Kommune er ikke leverandør af læge-
ordineret vederlagsfri fysioterapi. 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
De praktiserende fysioterapeuter har været in-
viteret til et undervisningsarrangement i kom-
munalt regi, og en repræsentant for de prakti-
serende har holdt oplæg for de kommunale te-
rapeuter. 
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Næstved Kommune 
I Næstved Kommune er der i alt seks klinikker 
med en samlet kapacitet på 19.  
 
Der er 17 fysioterapeuter, som har ydernum-
mer på over 30 timer, og fire fysioterapeuter 
med en kapacitet på under 30 timer. 
 
Ud over de klinikker, som er illustreret på kor-
tet, har en klinik ekstra praksisadresser i hen-
holdsvis Glumsø og Næstved by. Yderligere en 
klinik har ekstra praksisadresse i centrum af 
Næstved. 
 
Alle klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
gode adgangsforhold og toiletfaciliteter til han-
dicappede, desuden fremgår det af yderregiste-
ret, at fem ud af de seks klinikker tilbyder 
hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har fire kli-
nikker informeret om, at de har faciliteter til 
holdtræning.  
 
I Næstved Kommune har ingen klinikker op-
lyst, at de har tilbud om bassintræning. 
 
 

 

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Næstved Kommune er ikke leverandør af læge-
ordineret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem Næstved 
Kommune og praktiserende fysioterapeuter, og 
der er udarbejdet et kommissorium for samar-
bejdet. 
 
Der afholdes fire møder årligt med deltagelse 
af to kommunale ledere, fire praktiserende fy-
sioterapeuter og en ledende fysioterapeut fra 
Næstved Sygehus. 
 
Der drøftes bl.a. tværsektorielt samarbejde og 
kommunikation, udgifter og mønstre for ve-
derlagsfri fysioterapi, kvalitetsudvikling og 
standarder, udbygget koordination mellem kli-
nikker i forhold til tilbud – bl.a. holdtræning - 
fælles projekter, velfærdsteknologi. 
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Odsherred Kommune 
I Odsherred Kommune er der tre klinikker 
med en samlet kapacitet på 7,5. Der er fire fy-
sioterapeuter, som har ydernummer på over 30 
timer, og syv fysioterapeuter med en kapacitet 
på under 30 timer.  
 
Alle klinikkerne oplyser på sundhed.dk, at der 
er gode adgangs- og toilet forhold handicap-
pede.  
 
Desuden har alle fysioterapiklinikker i Odsher-
red Kommune tilbud om hjemmebehandling. I 
spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har alle kli-
nikkerne desuden oplyst, at de har faciliteter til 
holdtræning. Der er ingen tilbud om bassin-
træning i kommunen. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Odsherred Kommune er ikke leverandør af læ-
geordineret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 

 

 

Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem kommune 
og praktiserende fysioterapeuter med afhol-
delse af minimum to årlige møder. I møderne 
deltager ejerne af de tre klinikker i kommunen 
samt tre kommunale repræsentanter. 
 
På møderne drøftes bl.a. Vederlagsfri fysiote-
rapi, genoptræning efter henholdsvis Sund-
hedslovens § 140 og Servicelovens § 86, fælles 
IT-løsninger, samarbejde og kontrakt om vare-
tagelse af genoptræningsopgaver efter Sund-
hedslovens § 140, lokaler, snitflader i forhold 
til borgere der har brug for tilbud begge steder, 
information om de politiske ønsker, drøftelse 
af nye kliniske retningslinjer, sygehusets prak-
sis, egen læges praksis. 
 
Der afprøves samarbejde vedr. udlicitering af 
borgere, der skal genoptrænes efter Sundheds-
lovens § 140. Samarbejdet har betydet, at over-
levering af borgere fra det ene regi til det andet 
nu generelt foregår lettere. Endvidere tegner 
det så småt til, at der er et ønske om nærmere 
samarbejde fremover med henblik på at løse 
rehabiliteringen af borgerne bedst muligt med 
fælles indsatser. 
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Ringsted Kommune 
I Ringsted Kommune er der fire klinikker med 
en samlet kapacitet på 7,5. Der er syv fysiotera-
peuter, som har ydernummer på over 30 timer, 
og fem fysioterapeuter med en kapacitet på un-
der 30 timer.  
 
Samtlige klinikker oplyser på sundhed.dk, at 
der er handicapvenlige adgangsforhold og toi-
letfaciliteter til handicappede. Alle klinikker i 
Ringsted Kommune tilbyder hjemmebehand-
ling. 
 
De tre klinikker har i spørgeskemaundersøgel-
sen oplyst, at de har faciliteter til holdtræning. 
Af besvarelserne fremgår det, at en klinik i 
Ringsted Kommune tilbyder bassintræning. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Ringsted Kommune er ikke leverandør af læge-
ordineret vederlagsfri fysioterapi. 
 
 
 

 

Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem Ringsted 
Kommune og praktiserende fysioterapeuter 
med afholdelse af et møde årligt mellem repræ-
sentanter 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, drøftelse af børnefysioterapi, samarbej-
det mellem klinikker og træningsfunktionen og 
samarbejdet med lægerne. 
 
Derudover er et løbende samarbejde mellem 
træningsenheden og klinikkerne omkring op-
gaver i hverdagen. 
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Roskilde Kommune 
I Roskilde Kommune er ni fysioterapiklinikker 
med en samlet kapacitet på 25. Kapaciteten 
fordeler sig på otte fysioterapeuter, som har 
ydernummer på over 30 timer og otte fysiote-
rapeuter med en kapacitet på under 30 timer. 
Desuden er der er to mobile fysioterapeuter 
med ydernumre på under 30 timer. 
 
På sundhed.dk oplyser de ni klinikker, at der er 
handicapvenlige adgangsforhold og toiletfacili-
teter til handicappede. Der er én klinik som 
ikke tilbyder hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen har seks klinikker 
oplyst, at de har alle har faciliteter til holdtræ-
ning.  
 
Desuden oplyser to af disse klinikker, at der 
mulighed for bassintræning. 
 
 
 

 

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Roskilde Kommune har et afgrænset tilbud om 
vederlagsfri fysioterapi i form af individuel be-
handling af svært fysisk handicappede. 
 
Målgruppen er svært handicappede børn og 
unge – typisk hjerneskadede/cerebral parese – 
med helt særlige behov, som kun kan tilgode-
ses ved en særlig aftale med den specialinstitu-
tion, hvor de f.eks. går i skole. 
 
I alt tre borgere har modtaget dette tilbud i 
2014. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er samarbejde og kommunikation om kon-
krete borgere, når der er anledning til det. 
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Slagelse Kommune 
I Slagelse Kommune er der i alt syv klinikker 
med en samlet kapacitet på 19. Der er 12 fysio-
terapeuter, som har ydernummer på over 30 ti-
mer, og 14 fysioterapeuter med en kapacitet på 
under 30 timer.  
 
Der er syv klinikker, som på sundhed.dk oply-
ser, at der er gode adgangsforhold og toiletfaci-
liteter til handicappede. Det fremgår af yderre-
gisteret, at fem af de i alt seks klinikker i Sla-
gelse Kommune tilbyder hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen har seks klinikker 
informeret om, at de har faciliteter til holdtræ-
ning. En klinik har ikke besvaret undersøgel-
sen.  
Der udbydes bassintræning af to klinikker i 
Slagelse Kommune. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Slagelse Kommune har tilbud om lægeordine-
ret vederlagsfri fysioterapi. Tilbuddet er etable- 
 
 
 

 

ret via en samarbejdsaftale med en privat leve-
randør – Center for Sundhed og Træning i 
Skælskør. 
 
Tilbuddet omfatter holdtræning til borgere 
med progressive lidelser efter Sundhedsstyrel-
sens diagnoseliste. Borgerne er fordelt på flere 
diagnosegrupper. Der tilbydes bassintræning 
og holdtræning i lokaler.  
 
I alt 15 borgere har modtaget kommunal veder-
lagsfri fysioterapi i 2014.  
 
Den vederlagsfri fysioterapi er placeret separat 
i forhold til andre træningstilbud 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem Slagelse 
Kommune og praktiserende fysioterapeuter 
med afholdelse af to møde årligt mellem re-
præsentanter for klinikkerne og kommunen. 
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Solrød Kommune 
I Solrød Kommune er der to fysioterapiklinik-
ker med en samlet kapacitet på seks. Der er tre 
fysioterapeuter, som har ydernummer på over 
30 timer, og seks fysioterapeuter med en kapa-
citet på under 30 timer.  
 
Begge klinikker oplyser på sundhed.dk, at der 
er handicapvenlige adgangsforhold og toiletfa-
ciliteter til handicappede, ligesom begge klinik-
ker tilbyder hjemmebehandling jævnfør oplys-
ninger fra yderregisteret. 
 
Til spørgeskemaundersøgelsen oplyser en kli-
nik, at der er faciliteter til holdtræning, men 
ikke tilbud om bassintræning. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Solrød Kommune har eget tilbud om lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. 
 
 
 

 

Tilbuddet omfatter fælles holdtræning til bor-
gere med progressive lidelser efter Sundheds-
styrelsens diagnoseliste og til borgere med 
svært fysisk handicap.  
 
I alt ni borgere har modtaget kommunal veder-
lagsfri fysioterapi i 2014. Der anvendes i alt 0,2 
årsværk til ydelsen. 
 
Den vederlagsfri fysioterapi er placeret sam-
men med andre tilbud efter sundhedsloven og 
serviceloven. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der har været afholdt møder i forbindelse med 
udarbejdelse af sundhedsstrategi, og der invi-
teres til dialog om konkrete borgere, når der er 
behov for det. 
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Sorø Kommune 
I Sorø Kommune er der i alt to klinikker fordelt 
på i alt fire klinikadresser, idet de ene klinik 
har to adresser i Sorø by plus en klinikadresse i 
Dianalund.  
 
Den samlede kapacitet i kommunen er syv. Det 
svaret til, at fem fysioterapeuter har ydernum-
mer på over 30 timer, og fire fysioterapeuter 
med en kapacitet på under 30 timer.  
 
Begge klinikker oplyser på sundhed.dk oplyser, 
at der er gode adgangsforhold og toiletfacilite-
ter til handicappede.  
 
Det fremgår af yderregisteret, at begge klinik-
ker i Sorø Kommune tilbyder hjemmebehand-
ling. 
 
 
 

 

I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan har begge 
klinikker svaret, at de har faciliteter til hold-
træning. En klinik tilbyder bassintræning. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Sorø Kommune er ikke leverandør af lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der har været afholdt enkelte ad hoc møder 
mellem parterne. 
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Stevns Kommune 
I Stevns Kommune er der tre fysioterapiklinik-
ker med en samlet kapacitet på 4,5. Der er syv 
fysioterapeuter, som har ydernummer på over 
30 timer, og fem fysioterapeuter med en kapa-
citet på under 30 timer.  
 
To af klinikkerne oplyser på sundhed.dk, at der 
er handicapvenlige adgangsforhold og toiletfa-
ciliteter til handicappede.  
 
Af yderregisteret fremgår det, at én klinik har 
tilbud om hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med 
udarbejdelse af denne praksisplan svarer en 
klinik, at der er faciliteter til holdtræning. In-
gen klinikker i Stevns Kommune tilbyder bas-
sintræning. 
 
Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Stevns Kommune har eget tilbud om lægeordi-
neret vederlagsfri fysioterapi. 
 
 
 

 

Tilbuddet omfatter holdtræning til borgere 
med progressive lidelser efter Sundhedsstyrel-
sens diagnoseliste, patienter med henblik på 
parkinson og andre neurologiske sygdomme.  
Efter behov kan der i særlige tilfælde tilbydes 
individuelle ydelser med det formål, at borge-
ren kan deltage på hold.  
 
To borgere har modtaget kommunal vederlags-
fri fysioterapi i 2014.  
 
Den vederlagsfri fysioterapi er placeret sam-
men med andre tilbud efter sundhedsloven og 
serviceloven. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er et løbende og godt samarbejde mellem 
træningsenheden og klinikkerne omkring bor-
gerne i hverdagen. 
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Vordingborg Kommune 
I Vordingborg Kommune er der fem fysioterapi 
klinikker med en samlet kapacitet på ti.  
 
Der er syv fysioterapeuter, som har ydernum-
mer på over 30 timer, og seks fysioterapeuter 
med en kapacitet på under 30 timer. 
 
Ud over de klinikker, som er illustreret på kor-
tet, har en klinik en ekstra praksisadresse i 
Vordingborg by. 
 
Alle klinikker oplyser på sundhed.dk, at der er 
gode adgangsforhold og toiletfaciliteter til han-
dicappede.  
 
Tre af de i alt fem klinikker i Vordingborg 
Kommune tilbyder hjemmebehandling. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen svarer fire klinik-
ker, at de har faciliteter til holdtræning. 
 
Der er en klinik i Vordingborg Kommune, som 
tilbyder bassintræning. 
 
 
 

 

Kommunalt tilbud om vederlagsfri fy-
sioterapi 
Vordingborg Kommune er ikke leverandør af 
lægeordineret vederlagsfri fysioterapi. 
 
Der er ikke aktuelle planer om at oprette eget 
kommunalt tilbud. 
 
Dialog mellem kommunen og praktise-
rende fysioterapeuter 
Der er etableret dialogforum mellem Vording-
borg Kommune og praktiserende fysioterapeu-
ter med afholdelse af møder mellem repræsen-
tanter for klinikkerne og kommunen. 
 
Emner til drøftelse har bl.a. været: Udvikling af 
udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, fælles 
(kommune og privat praksis) dækning af det 
fysioterapeutiske område, kvalitetsstandarder, 
dokumentation, fælles udviklingstiltag, gensi-
dig information af tilbud, arbejdsmetoder og 
prioriteringer. 
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Bilag 1 - Udvikling i antal ydelser 
 
 
Udviklingen i antal ydelser fordelt på aldersgrupperne 2013-2015, fordelt på fysioterapiformer 
     
FYSIOTERAPI Alder 2013 2014 2015 

51 - Fysioterapi 00-02 år 117 90 94 

51 - Fysioterapi 03-15 år 9.160 10.329 12.027 

51 - Fysioterapi 16-19 år 10.690 10.618 11.309 

51 - Fysioterapi 20-29 år 24.052 24.107 26.106 

51 - Fysioterapi 30-39 år 51.261 49.167 48.064 

51 - Fysioterapi 40-49 år 103.780 101.152 103.268 

51 - Fysioterapi 50-59 år 113.459 114.692 120.445 

51 - Fysioterapi 60-69 år 128.728 131.785 131.175 

51 - Fysioterapi 70-79 år 95.180 102.289 110.111 

51 - Fysioterapi 80-120år 38.588 42.144 48.000 

  575.015 586.373 610.599 

     
RIDEFYSIOTERAPI Alder 2013 2014 2015 

57 - Ridefysioterapi 00-02 år 337 0 0 

57 - Ridefysioterapi 03-15 år 2.725 2.695 4.083 

57 - Ridefysioterapi 16-19 år 678 783 1.083 

57 - Ridefysioterapi 20-29 år 1.317 616 903 

57 - Ridefysioterapi 30-39 år 1.485 1.329 1.385 

57 - Ridefysioterapi 40-49 år 839 1.152 1.170 

57 - Ridefysioterapi 50-59 år 346 202 364 

57 - Ridefysioterapi 60-69 år 20 168 267 

57 - Ridefysioterapi 70-79 år 277 134 0 

  8024 7079 9255 

     
VEDERLAGSFRI FYSIOTERPI Alder 2013 2014 2015 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 00-02 år 152 212 312 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 03-15 år 19.884 19.702 15.667 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 16-19 år 8.409 9.095 8.075 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 20-29 år 23.869 22.848 19.823 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 30-39 år 32.330 31.406 26.600 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 40-49 år 59.208 57.489 53.676 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 50-59 år 85.168 85.194 81.288 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 60-69 år 124.477 125.497 115.234 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 70-79 år 110.797 117.291 119.328 

62 - Vederlagsfri fysioterapi 80-120år 54.730 57.646 57.808 

  519.024 526.380 497.811 
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VEDERLAGSFRI RIDEFYSIOTE-
RAPI Alder 2013 2014 2015 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 00-02 år 1.317 526 1.166 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 03-15 år 40.120 41.568 50.086 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 16-19 år 4.915 4.053 6.028 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 20-29 år 12.947 12.110 15.417 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 30-39 år 14.239 14.077 15.924 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 40-49 år 21.156 20.344 23.928 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 50-59 år 19.647 17.246 22.160 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 60-69 år 13.987 14.736 17.858 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 70-79 år 5.190 4.932 5.738 

65 - Vederlagsfri ridefysioterapi 80-120år 810 741 1.487 

  134.328 130.333 159.792 

     
Antal ydelser i alt  Total 1.236.391 1.250.165 1.277.457 
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Bilag 2 – Ydelsesbeskrivelser 
 
 
Inden for den almindelige og vederlagsfri fysioterapi kan der efter overenskomsternes ydelsesbeskri-
velse ydes tilskud til følgende behandlinger: 
 

• Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse 
• Generelle pædagogiske interventioner 
• Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse 
• Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner 
• Rådgivning vedrørende erhvervsaktivitet 
• Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner 
• Biomekanisk bevægelsesterapi 
• Intervention i relation til mavetarmkanalen – ikke klassificeret andetsteds 
• Neuromuskulær bevægelsesterapi 
• Aktivitetstræning af fysisk funktion 
• Psykomotorisk bevægelsesterapi 
• Funktionstræning 
• Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj 
• Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer 
• Interventioner ved behandling af respirationslidelser 
• Ødembehandling og ødemprofylakse 
• Lymfødembehandling 
• Manuel terapi inklusiv bløddelsbehandling og ledmobilisering 
• Apparaturbehandling af lidelser i bevægeapparatet 
• Nervestimulation, blokade og smertebehandling 
• Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet 
• Inkontinensbehandling 
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Bilag 3 - Organiseringen  
 
Arbejdet med udarbejdelse af praksisplanen har været organiseret i fællessekretariatet med bistand fra 
en referencegruppe bestående af samarbejdspartnere fra fysioterapeuterne. Denne gruppe har været 
central i forhold til at sætte retning, udarbejde praksisbeskrivelsen og bearbejde input fra møder med 
ressourcepersoner. Konkret har følgende personer deltaget i arbejdet i referencegruppen: 
 

• Fysioterapeut Marjanne den Hollander 
• Fysioterapeut Hans Andersen 
• Funktionschef Dorthe Mathiesen, Primær Sundhed 
• Chefkonsulent Henrik Eilsø Kommunerne 
• Chefkonsulent Søren Hedegaard, Kommunerne 
• Chefkonsulent Margit Rasmussen, Primær Sundhed 

 
Arbejdet med praksisplanen har herudover involveret fagpersoner i forbindelse med to temamøder, 
hvori der har deltaget repræsentanter fra praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter og le-
dende medarbejdere og fysioterapeuter fra kommunerne. 
 
Følgende personer har deltaget i temamøderne: 
 

• Praksiskonsulent Peter Silby 
• Praksiskonsulent Johan Reventlow 
• Praksiskonsulent Connie Brunsgaard 
• Praksiskonsulent Lars Westerberg 
• Praktiserende læge Lene Stigaard 
• Fysioterapeut Marjanne den Hollander 
• Fysioterapeut Lars Nielsen 
• Fysioterapeut Hans Andersen 
• Fysioterapeut Jytte Gammelby 
• Fysioterapeut Lise Hansen 
• Fysioterapeut Johnny Andreasen 
• Fysioterapeut Jesper Vind Troelsen, Slagelse kommune 
• Chef for genoptræning Else Hansen, Næstved kommune 
• Chefkonsulent Søren Hedegaard 
• Chefkonsulent Henrik Eilsø 
• Teamleder Dorthe Mathiesen 
• Chefkonsulent Margit Rasmussen 

 



2.6 Orienteringssag: Takster for Socialtilsyn Øst i 2017



Takster i Faste priser uden 
indregning af over/underskud



Oversigtsark

Takster uden indregning af over/underskud i faste priser (2017=100)
Takstkategori 2014 2015 2016 2017 Forskel 16/17 Forskel 14/17

Tilsyn

0-7 36.477 32.913 31.632 34.211 2.579 -2.266

8-24
43.772 39.496 37.702 41.054 3.352 -2.718

25-49 72.954 65.826 62.767 68.423 5.656 -4.531

50+ 109.430 98.740 94.087 102.634 8.547 -6.796

Objektiv finansiering

25.618.163 25.397.124 24.524.916 23.421.545 -1.103.371 -2.196.618

Indekstal

Takstkategori 2014 2015 2016 2017 Forskel 16/17 Forskel 14/17

Tilsyn

0-7 
107 96 92 100 8 -7

8-24
107 96 92 100 8 -7

25-49 
107 96 92 100 8 -7

50+ 
107 96 92 100 8 -7

Objektiv finansiering

109 108 105 100 -5 -9



Takstudvikling for tilbud 0-7 pladser 
(udvikling er identisk på øvrige takstkategorier)
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2.7 Orienteringssag: Budget for Børnehus Sjælland 2017 



 

Side 1 af 1 

 

Sagsnr. 00.00.00-S55-1-16 Cpr. Nr.  

Dato 17-9-2016 Navn  

Sagsbehandler Thomas Carlsen 

 

Oversigt over objektiv finansiering af Børnehus Sjælland 2017 

 

 

 Antal 0-17-

årige børn og 

unge 1 

kvartal 2016  

 Andel af 

det 

samlede 

antal  

 Objektiv 

udgift i 2016  

 Objektiv 

udgift i 

2017  

Tidligere 

udmeldt 

for 2017* 

 

Greve    10.985  6,5%      207.111  

       

318.023   230.458  

Køge    13.158  7,8%      248.081  

       

380.933   279.987  

Lejre      6.197  3,7%      116.838  

       

179.407   131.527  

Roskilde    18.284  10,9%      344.727  

       

529.334   384.654  

Solrød      5.136  3,1%       96.834  

       

148.691   107.905  

Faxe      7.217  4,3%      136.069  

       

208.937   155.424  

Guldborgsund    10.749  6,4%      202.662  

       

311.191   229.209  

Holbæk    15.071  9,0%      284.149  

       

436.315   318.107  

Kalundborg      9.828  5,8%      185.297  

       

284.527   208.699  

Lolland      7.225  4,3%      136.220  

       

209.169   155.064  

Næstved    16.824  10,0%      317.200  

       

487.066   356.820  

Odsherred      5.563  3,3%      104.885  

       

161.053   119.335  

Ringsted      7.316  4,4%      137.936  

       

211.803   156.291  

Slagelse    15.355  9,1%      289.503  

       

444.537   325.558  

Sorø      6.344  3,8%      119.610  

       

183.663   135.718  

Stevns      4.272  2,5%       80.544  

       

123.677     91.650  

Vordingborg      8.573  5,1%      161.635  

       

248.194   182.897  

I alt       168.097  100,0% 

        

3.169.303  

           

4.866.520  

  

3.569.303  

      

 

Antal Børnehussager 

 

             240  

 

 

Subjektiv betaling 

 

    3.244.346  

 

 

Takst pr. sag 

 

        13.518  

  

* Med udmeldingen af taksten for 2016 blev indregnet en andel af det forventede overskud for 

2015. Derfor blev udmeldt en takst for 2017 som forventet uden indregning af dette overskud.  



2.7 Orienteringssag: Budget for Børnehus Sjælland 2017 



 

Side 1 af 1 

 

Sagsnr. 00.00.00-S55-1-16 Cpr. Nr.  

Dato 20-9-2016 Navn  

Sagsbehandler Thomas Carlsen 

 

Budgetgrundlag for Børnehus Sjælland 2017 

 

Budget 2017 

 Løn       6.370.541  

Øvrige personaleudgifter          321.054  

Materiale og aktivitetsudgifter            91.834  

IT, inventar og materiel          386.306  

Bygningsdrift og husleje          890.714  

 

      8.060.448  

Administrationsbidrag 4 %          322.418  

Modregning af overskud 2015         -272.000  

I alt       8.110.866  

 

Løn 

Løn til Leder og administrativ medarbejder 1.152.208 kr.  

Udgift til 4 psykologer og 5 socialrådgivere 5.218.333 kr.  

Sagstype Timer/sag Antal I alt 

Børnehussager 43 240 10320 

Rådgivningssager type A 3 25 75 

Rådgivningssager type B 2 270 540 

Rådgivningssager type C 5 26 130 

Timer i alt 

  

11065 

 

Med forventede 1205,5 timer til sagsarbejde per årsværk  

Giver det 9,2 årsværk, hvilket rundes ned til 9 årsværk. 

 

Øvrige personaleudgifter 

Svarer til ca. 0,5 % af lønudgiften. 

 

Materiale og aktivitetsudgifter samt IT, inventar og materiel 

Løftet svarende til stigningen i sagsantallet i forhold til budget for 2016 

 

Bygningsdrift og husleje 

Prisfremskrevet med ca. 2,5 %. 

 

Merudgift i alt i forhold til tidligere udmeldt 

 

     2.434.027  

Prisstigning 

 

        171.491  

Stigning i løn p.g.a. Børnehus sagstal         823.329  

Stigning i løn p.g.a. rådgivningssager         355.134  

Øvrige stigninger p.g.a. sagstal (Materiale, inventar etc.)         185.284  

Stigning i adm. bidrag           93.616  

Stigning som følge af udvidede krav til sagsbehandlingsniveau          805.173  

- Af disse kompenseres kommunerne for ca. 260.000 kr. i DUT-midler 

 

 



2.8 Orienteringssag: Greater Copenhagen



 

 

12. oktober 2016 

Trafikcharter 

Greater Copenhagen 
 

Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig 
infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget økonomisk vækst og velfærd. 
Charteret er oplæg til en dialog med de statslige myndigheder på begge sider af Øresund. 

 

 

 

GREATER CoPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE  
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Et fælles trafikcharter 
 

Greater Copenhagen har meget at byde på. Der bor 3,9 mio. mennesker i regionen, og vi har høj 
livskvalitet og højtuddannede borgere. Vores erhvervsliv og vidensinstitutioner har mange styrker, 
som skal bringes i spil. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et 
samarbejde, hvor vi trækker i samme retning, så der skabes vækst og flere job. 

Visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer 
og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Når vi står sammen og har en 
mere sammenhængende region med kortere rejsetid, udvider vi den kritiske masse, der giver 
regionen international bæredygtig gennemslags- og konkurrencekraft.  

Men den internationale konkurrence er benhård! Derfor er en målrettet indsats nødvendig for at 
forbedre rammevilkårene og vækstbetingelser. Velfungerende og robust transportinfrastruktur gør 
det lettere for borgere og virksomheder at komme til, fra og rundt i Greater Copenhagen. Mange 
virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og internationalt højtuddannet arbejdskraft – 
det skal derfor være nemt og attraktivt for virksomheder at etablere sig, og for medarbejderne at 
finde job og et godt sted at bo.  

Svensk og dansk infrastrukturplanlægning 
 
I Sverige arbejder lokale og regionale myndigheder sammen med den svenske stat om at realisere en 
samlet planlægning og udbygning af infrastrukturen. 

Infrastrukturplanlægningen i Danmark sker gennem konkrete anlægsprojekter og landspolitiske 
aftaler. Den langsigtede planlægning og koordinering 
mellem det lokale og statslige niveau er derfor en 
udfordring.  

Der er i dag ikke en fælles planlægning af 
infrastrukturen på tværs af begge lande. Skal Greater 
Copenhagen sikre god mobilitet og kortere rejsetider 
er der også behov for at tænke tværnationalt, hvis 
infrastrukturen ikke skal blive en barriere for den 

økonomiske vækst – også nationalt.   

GREATER COPENHAGEN er et 
samarbejde mellem Region Sjælland, 
Region Hovedstaden, Region Skåne og 
kommuner i regionerne, der under det 
fælles brand arbejder for at øge væksten 
og beskæftigelsen i metropolen.   
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International tilgængelighed og regionalt samspil 
Københavns Lufthavn er Skandinaviens største lufthavn med 146 internationale destinationer. Der er 
dog et stigende pres fra andre europæiske lufthavne som fx Amsterdam og Berlin. Lufthavnens 
fortsatte udvikling afhænger af en udbygget hub-funktion og forbedret tilgængelighed lokalt, 
regionalt og internationalt. Mere end 60 % af alle lufthavnens passagerer bruger kollektiv trafik til og 
fra lufthavnen fra begge sider af Øresund.    

Med sin geografiske placering er Greater Copenhagen en gateway for person- og varetransport 
mellem Skandinavien og Europa. Transittrafikken skaber en række positive effekter i form af øget 
udbud og frekvens i fly- og færgeforbindelser og muligheder for havne, terminaler og 
logistikvirksomheder. Den omfattende og stigende transittrafik presser dog også miljøet og 
kapaciteten på veje og baner herunder jernbanen over Øresund.  

Femern Bælt-forbindelsen er under forberedelse og etablering, de sidste beslutninger tages i den 
kommende tid. Færgerne over Østersøen vil fortsat spille en betydelig rolle i fremtidens både 
person- og godstransport. 

Tilgængeligheden til de nærmeste storbyregioner, som Hamburg, Århus, Göteborg, Stockholm og 
Oslo, skal forbedres for at øge samspillet til fælles bedste. Dette vil medvirke til, at potentialerne i 
både Greater Copenhagen og den øvrige del af Sverige og Danmark udnyttes bedst muligt.  

Intern mobilitet 

Tilgængeligheden internt i Greater Copenhagen er en væsentlig konkurrencefordel. Metropolen 
består af et netværk af byer med Malmø og København som de største. I dag er der stor interaktion 
på tværs af metropolen og dens forskellige byer og områder. Udvikling og vækst er afhængigt af et 
stærkere samspil i dette netværk og forudsætter et velfungerende og robust infrastruktursystem for 
person- og varetrafik i Greater Copenhagen.  

Flere steder i Greater Copenhagen er det nødvendigt med en udbygning af motorvejsnettet for at 
mindske trængslen og sårbarheden, øge tilgængeligheden og styrke bustrafikkens konkurrencekraft: 

• Satsninger på stærk kollektiv trafik på motorvejsforbindelser mellem Malmø, Lund og 
Helsingborg 

• Motorvejsforbindelserne København-Frederikssund og København- Hillerød 
• Motorvejsforbindelserne København-Kalundborg og den Sjællandske Tværforbindelse 

mellem Sydmotorvejen, Næstved, Slagelse og Kalundborg. 

Der er samtidigt kapacitetsproblemer i jernbanesystemet i forhold til øgede behov for person- og 
godstransport. 

Grøn mobilitet 

Befolkningsudviklingen og ønsket om god tilgængelighed mellem by og opland betyder, at behovet 
for transport forventes at stige. Det er nødvendigt, at udviklingen af en fortsat høj mobilitet sker på 
en bæredygtig måde, gennem fx overflytning til mere miljøvenlige transportformer. Det kræver 
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indsatser i form af attraktive tilbud for kollektiv transport, alternative drivmidler og ved bedre 
udnyttelse af jernbanen til godstransport. 
 
Greater Copenhagen har stærke kompetencer inden for grønne mobilitetsløsninger. Disse skal 
udnyttes til at skabe nye innovative løsninger til gavn for både erhvervslivet og borgere i Greater 
Copenhagen.  
Indsatser  
 
Greater Copenhagen foreslår en række indsatser, som stiller krav om lokale, regionale og nationale 
prioriteringer og investeringer i både Danmark og Sverige. 

Københavns lufthavn 
 
Københavns Lufthavn er et fælles trafikalt knudepunkt for Danmark og Sydsverige. Adgangen til 
lufthavnen skaber attraktionskraft. Lufthavnen har i sin vækstplan en målsætning at fordoble 
passagertallet fra 20 mio. til 40 mio. passagerer i 2030. Man er i gang, og der er lige nu omkring 25 
mio. passagerer om året. Væksten skal realiseres dels gennem udbygning af lufthavnens faciliteter, 
dels ved et større geografisk opland.  

Mål 

• Vækstplanen for Københavns Lufthavn skal realiseres. 
• Tilgængeligheden til lufthavnen skal øges og i særlig grad med den kollektive trafik fra hele 

Greater Copenhagen, Jylland og Fyn, Sverige og Nordtyskland. 
 

Femern Bælt-forbindelsen 
 
Femern Bælt-forbindelsen er det væsentligste nye infrastrukturprojekt for Greater Copenhagen i den 
nærmeste fremtid for både person og godstransport. Femern Bælt spiller også en stor rolle for 
Sveriges og Danmarks handel med de kontinentale markeder. 

Med forbindelsen bliver Greater Copenhagen koblet op på det europæiske højhastighedsnet i 
Hamborg. Jernbaneanlæggene på Sjælland og en ny Storstrømsbro er vigtige forudsætninger både 
for Femern Bælt-forbindelsen og for de interne forbindelser mod København og Malmø. 

Mål 

• Femern Bælt-forbindelsen skal etableres så hurtigt som muligt, og arbejdet med de danske 
jernbaneanlæg og Storstrømsbroen skal påbegyndes nu. 

• Målet er, at det maksimalt må tage 2½ time at komme fra København til Hamborg med de 
hurtigste togforbindelser. 

• Arbejdet med at fastlægge den fremtidige banebetjening over Femern Bælt skal påbegyndes i 
et samarbejde mellem alle parter. 
 



5 
 

Forbindelser over Øresund 
 
Samarbejdet om Øresundsbroen fremstår i Europa som et eksempel på et vellykket grænseregionalt 
samarbejde. Men på sigt forventes der kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. Der er også behov 
for en øget integration mellem Skåne og Sjælland for at sikre fortsat vækst. En fast forbindelse 
mellem Helsingør og Helsingborg er en mulighed at sprede integrationen til et større område, og en 
Øresundmetro mellem København og Malmø er en mulighed for at styrke integrationen mellem de 
to storbyer. 

På længere sigt skal der på statslig niveau træffes beslutning om, hvordan forbindelserne skal 
udbygges. Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og 
Helsingborg skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt, samt at Øresundsmetroen er 
koblet til udbygningen af Københavns metro, og kan bygges uafhængigt af om en HH-forbindelse er 
besluttet.  

Mål 

• Flaskehalsproblemer ved Øresundsbroen skal afhjælpes fx ved stationerne ved lufthavnen og 
Ørestad samt for kapaciteten på Øresundsbanen på begge sider af Øresund.  

• På sigt er der behov for yderligere én eller flere faste forbindelserne over Øresund. 
• En svensk-dansk national udredning af nye Øresundsforbindelser skal udføres så hurtigt som 

muligt. Et første skridt er taget med det igangsatte fælles udredningsarbejde omkring 
prognoser for trafikken over Øresund. 

 
Baner med høj hastighed 
Nettet af jernbaner med høj hastighed skal udbygges i alle retninger. Tilgængeligheden til Århus, 
Hamburg, Oslo, Göteborg og Stockholm skal forbedres gennem etablering af højhastighedstog og tog 
med høj hastighed. Nettet er vigtigt i sig selv, men er samtidigt også vigtigt i forhold til Københavns 
Lufthavn. 

En kommende højhastighedsbane fra Stockholm til Malmø skal via Øresundsbroen sørge for direkte 
opkobling til Københavns Lufthavn. Femern Bælt-forbindelsen skal med tilhørende 
baneopgraderinger sørge for koblingen til Europa. Der er også behov for at knytte Greater 
Copenhagen bedre sammen med Göteborg-Oslo området og det vestlige Danmark med hurtigere 
togforbindelser. 

På langt sigt vil en fast Kattegatforbindelse mellem Kalundborg og Århus med højhastighedstog fra 
København yderligere kunne styrke forbindelserne til Jylland.  
 
Højhastighedsbanen i Sverige skal besluttes i de kommende år i en forhandling mellem den svenske 
stat og regioner og kommuner, den såkaldte Sverigeförhandlingen.  

Mål 

• Der skal bygges en højhastighedsbane mellem Malmø og Stockholm med en rejsetid på 
maksimalt 2½ time inden 2035.  

• Bygningen af højhastighedsbanen Malmø og Stockholm skal starte i Skåne. 
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• Eksisterende jernbaneforbindelser til Fyn og Jylland skal opgraderes til højere hastigheder. 
• Vestkystbanen udbygges til dobbeltspor på hele strækningen for at få hurtigere rejser til 

Gøteborg og Oslo, og Skånebanen skal have konkurrencedygtige rejsetider for at opnå en 
hurtig opkobling til højhastighedsbanen mod Stockholm. 

• Forbindelserne skal have god tilgængelighed til Københavns Lufthavn. 

Et sammenhængende kollektivt trafiksystem 
 
En konkurrencedygtig og attraktiv europæisk metropol er kendetegnet ved en velfungerende 
kollektiv trafik. 

Det er vigtigt for virksomhederne, at de kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rigtige 
kompetencer. Medarbejderne skal på en smidig måde kunne nå deres arbejdsplads inden for en 
rimelig tid. Greater Copenhagen skal være ét arbejdsmarked – ét pendlingsområde.  

Den kollektive trafik skal fremstå som et sammenhængende hele for at være attraktiv. Harmonisering 
af takster og billetter, Parkér & Rejs faciliteter samt en organisering, der understøtter 
sammenhængen er vigtige elementer i dette. Et sammenhængende kollektivt trafiksystem er et mål 
for hele Greater Copenhagen på tværs af Øresund. 

Mål 

• En sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen skal fremmes. 
• Det må maksimalt tage én time fra alle dele af Greater Copenhagen at komme til enten 

København eller Malmø med toget som det primære transportmiddel. 

Grøn mobilitet og fossilfri transport 

Transportsektoren har traditionelt et højt energiforbrug med markante udledninger af forurenende 
eller uønskede stoffer, blandt andet CO2. Med ambitionen om at sikre høj mobilitet og 
tilgængelighed er det nødvendigt at udvikle effektive transportløsninger, som reducerer CO2 
udledninger fra transportsektoren og minimerer anvendelsen af fossile brændsler. 
 
Trods store investeringer i infrastruktur på baneområdet de kommende år i Skåne og på Sjælland vil 
vejtransport på lang sigt for både person- og godstransport være den primære transportform i 
Greater Copenhagen. Derfor er det nødvendigt med flere initiativer, som kan omstille 
energiforbruget i vejtransporten til fossilfrie drivmidler. 

Mål 

• Overflytning af gods- og persontransport fra vejtransport til mindre miljøbelastende 
transportformer. 

• Adgangsveje fra det overordnede vejnet til eksisterende og fremtidige intermodale 
jernbaneterminaler og erhvervshavne skal forbedres. 

• Nye og mere miljøvenlige transportteknologier og drivmidler skal aktivt efterstræbes. 
• Forsyningsanlæg til påfyldning af miljøvenlige drivmidler og el-ladestationer skal etableres 

langs det overordnede vejnet. 
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Succesfuld flytning af 
statslige arbejdspladser

Facilitering af flytning og optimale rammer for synergi

Flytning statslige arbejdspladser skal styrke vækst og udvikling i Region Sjælland. Succesfuld 
flytning af statslige arbejdspladser fordrer øget sammenhæng til Region Sjællands eksisterende 
miljøer for at understøtte synergi. 

Initiativ
Der samarbejdes om en fortsat udflytning 
af statslige arbejdspladser, der kan styrke 
eksisterende faglige miljøer. 
Det foreslås derfor, at staten udflytter 
innovationsnetværk, der kan understøtte 
videnmiljøet omkring en kommende 
ingeniøruddannelse i Kalundborg. 

Målsætninger med initiativerne
• Nedsættelse af kontaktgruppe, der 

koordinerer og indfrier potentialerne ved 
flytningen af statslige arbejdspladser for. 

• At ministeriet i dialog med relevante 
parter udarbejder principper for 
fremtidige flytninger af statslige 
arbejdspladser. 

• At Vækstforum indgår i dialog med EVM 
og på baggrund af principperne kobler 
regionens faglige miljøer til statslige 
institutioner, således at de er gensidigt 
understøttende.

• At der omkring alle de udflyttede 
statslige institutioner udvikles attraktive 
faglige miljøer og der kan skabe 
fundament for private arbejdspladser. 

Staten og Vækstforums rolle 1
• Staten nedsætter en midlertidig regional 

kontaktgruppe (afsluttes 2017). I 
gruppen indgår de involverede 
kommuner, Region Sjælland, 
Vækstforum og Erhvervs- og 
vækstministeriet. 

• Med udgangspunkt i regeringens oplæg 
til flytning af statslige arbejdspladser 
samarbejdes med Vækstforum om, at 
placere statslige arbejdspladser 
meningsfuldt ift. regionens eksisterende, 
faglige miljøer. 

FAKTA 
Med planen ”Bedre Balance” besluttede 
Regeringen i 2015 at flytte 3.900 af de i alt 
godt 32.000 flytbare statslige stillinger ud af 
Hovedstadsområdet. 1.205 af disse statslige 
arbejdspladser flyttes til byer i Region 
Sjælland. Region Sjælland er dog fortsat den 
region med færrest statslige arbejdspladser 
pr. indbygger.

Staten og Vækstforums rolle 2
• Vækstforum støtter med afsatte midler 

op om, at skabe vækstmiljøer, der 
knytter an til en eller flere af de flyttede 
statslige arbejdspladser.

• Staten understøtter med 
innovationsnetværk primært på det på 
det ingeniørfaglige område i Kalundborg 
mhp. skabe et centrum for viden og 
innovation, der kan understøtte vækst.
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Kvalificeret arbejdskraft
Sikring af kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem 

erhverv, beskæftigelse og uddannelse.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en barriere for vækst og livskvaliteten i hele metropol-

regionen. De eksisterende systemer for erhverv, beskæftigelse og uddannelse skal gøres 

fleksible og målrettes efterspørgslen på arbejdskraft. Der er behov for tværregionalt 

samarbejde både for at opkvalificere flere med efterspurgte vækstkritiske kompetencer og 

for at øge væksten i SMV’erne gennem højtuddannet arbejdskraft. 

FAKTA

Henholdsvis 1 ud af 31 ud af 31 ud af 31 ud af 3 og 1 ud af 41 ud af 41 ud af 41 ud af 4

af virksomhederne i Region 

Sjælland og i Region 

Hovedstaden oplever 

produktionsbegrænsninger pga. 

rekrutteringsproblemer

Initiativ 1: Flere unge tager en 

erhvervsuddannelse

Opkvalificeringskurser til EUD sker i dag kun 

på VUC på grund af ulige økonomiske vilkår 

for uddannelsesinstitutionerne.

Der skal være lige vilkår for institutionerne 

til at udbyde opkvalificeringskurser. Tiltaget 

kan suppleres med synliggørelse af faglærte 

uddannelser.

Staten og regionernes rolle

• Staten justerer lovgivningen, så VUC og 

erhvervsskolerne har lige muligheder for 

at udbyde opkvalificeringskurser, og at 

eleverne kan få SU, uanset hvor de 

ønsker at tage kurserne.   

• Regionerne gennemfører initiativer, der  

synliggør fordelene ved en  

erhvervsuddannelse.

Initiativ 2: Ufaglærte opkvalificeres med 

vækstkritiske kompetencer

Der er behov for, at koblingen mellem 

erhverv, uddannelse og beskæftigelse 

styrkes. VEU-centre skal samarbejde med 

jobcentre og virksomheder om at 

opkvalificere ufaglærte voksne med 

efterspurgte, vækstkritiske kompetencer.

Staten og regionernes rolle

• Staten udvikler nye incitamenter til 

vidensdeling og samarbejde på tværs af 

aktørernes resultatkontrakter for 

erhverv, beskæftigelse og uddannelse.

• Regionerne gennemfører initiativer med 

fokus på opkvalificering af ufaglærte. 

Målsætninger med initiativerne

• Flere unge tager en erhvervsuddannelse

• Færre virksomheder oplever problemer 

med at rekruttere kvalificeret 

arbejdskraft

• Øget vækst i regionernes SMV’er

Initiativ 3: Flere højtuddannede i SMV’er

Der er et uudnyttet vækstpotentiale i 

koblingen mellem højtuddannede og 

SMV’er. Regionerne og staten kan sammen 

øge antallet af højtuddannede uden for de 

store byer i de to regioner bl.a. via 

landdistriktsvækstpilotordningen. 

Staten og regionernes rolle

• Staten placerer et antal 

landdistriktsvækstpiloter i provinsen i 

Greater Copenhagen.

• Regionerne supplerer med initiativer 

målrettet mod at øge antallet af 

højtuddannede i SMV’erne.



2.9 Orienteringssag: Vækstpartnerskabsaftale



En sammenhængende 

metropolregion
Overordnede principper for udviklingen af Greater Copenhagen

Region Sjælland og Region Hovedstaden danner ét sammenhængende arbejdsmarked. Med 

trafikale forbindelser til naboregionerne og dannelsen af Greater Copenhagen, er der behov 

for at udvikle et sæt principper for udviklingen af en samlet metropol-region.

Fakta

Tal for, hvor mange pendlere, 

der hver dag krydser 

regionsgrænsen.

Initiativ

Stat, region, kommuner samarbejder med 

erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne 

om at udvikle fælles principper for 

udviklingen af Region Sjælland og Region 

Hovedstaden som en samlet 

metropolregion. Principperne kan 

indeholde en fælles udvikling af 

infrastruktur, kollektiv trafik, 

vidensinstitutioner, erhvervsudvikling mv.

Målsætninger

• Der vedtages fælles, overordnede 

principper for udviklingen af 

metropolregionen.

• Der sikres en organisatorisk og politisk 

forankring af principperne.

• Der skabes større sammenhæng i den 

kollektive trafik via en videreudvikling af 

DOT-samarbejdet. 

Stats og regioners rolle

• Erhvervs- og vækstministeriet er 

leadpartner og koordinerer et ligeværdigt 

samarbejde mellem kommuner, stat og 

de to vækstfora. 

• Arbejdet forankres i en politisk 

styregruppe med deltagelse af Erhvervs-

og vækstministeren, 

transportministeren, udvalgte KKR-

formandskaberne, regions- og 

vækstforum-formænd , 

vidensinstitutioner og erhvervsliv.

Tidsplan

2016: Kommissorium, organisering 

arbejdet, afdækning af problemstilling

2017: Udvikling af principper. Opstart af 

fælles nye initiativer, evt. i regi af 

kommende vækstpartnerskabsaftale.
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