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Formål med spørgeskemaet? 
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•  Belyse udviklingen af vederlagsfri fysioterapi i kommunerne 

 



SVARPROCENT 
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Tilbud om vederlagsfri  

fysioterapi i kommunerne 
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2.1. Har kommunen etableret kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi? 

Region 2012 2013 

Antal Procent Antal Procent 

Region Hovedstaden 7 af 21 kommuner 33,33% 11 af 27 kommuner 40,74% 

Region Sjælland 6 af 12 kommuner 50,00% 9 af 17 kommuner 52,94% 

Region Syddanmark 8 af 20 kommuner 40,00% 8 af 21 kommuner 38,10% 

Region Midtjylland 6 af 17 kommuner 35,29% 6 af 16 kommuner 37,50% 

Region Nordjylland 5 af 9 kommuner 55,56% 7 af 10 kommuner 55,56% 

          

Landsplan 32 af 79 kommuner 40,51% 41 af 91 kommuner 45,05% 

 



Kort over kommuner med tilbud 

om vederlagsfri fysioterapi 
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• MØRKE BLÅ: Har kommunalt  

tilbud om VF 

 

• TURKISK: Har ikke 

kommunalt tilbud om VF 

  

• HVIDE: Manglende 

besvarelse 



Køb af VF ved private leverandører 
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2.2.4. Køber i vederlagsfri fysioterapi ved private leverandører? 

• Procenterne beregnes ud fra 

de 41 kommuner, der har sagt 

‘Ja’ til at have VF-tilbud. 



Køb af VF hos andre kommuner 
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2.2.1. Køber andre kommuner vederlagsfri fysioterapiydelser ved jer?                                                                      

2.2.2. Køber I vederlagsfri fysioterapiydelser ved andre kommuner? 

• GUL: Både køber af – og 

sælger VF ydelser til andre 

kommuner 

 

• GRØN: Andre kommuner 

køber VF ydelser her 

  

• BLÅ: Køber VF ydelser hos 

andre kommuner 
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Type tilbud i kommunerne 

 
2.3.1 Hvor mange 

borgere modtog 

vederlagsfri fysioterapi i 

kommunen i alt i 2013? 

Procentvis fordeling 

imellem hold og 

individuelle tilbud 

Region I alt 
 

  2012 2013 Ændring fra 2012 

Region Hovedstaden 678 292 - 57 % 

Region Sjælland 75 118 + 57 % 

Region Syddanmark 283 263 - 7 % 

Region Midtjylland 373 327 - 12 % 

Region Nordjylland 152 392 + 157 % 

       

Landsplan 1561 1392 - 11 % 

 

Region 2012 2013 

Hold Individuelt Hold Individuelt 

Region Hovedstaden 75,33% 24,66% 64,26% 35,74% 

Region Sjælland 80,00% 20,00% 85,00% 15,00% 

Region Syddanmark 50,36% 49,64% 41,56% 58,44% 

Region Midtjylland 75,75% 24,25% 46,79% 53,21% 

Region Nordjylland 65,31% 34,69% 42,73% 57,27% 

          

Landsplan 70,30% 29,70% 51,41% 48,59% 
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Type tilbud i kommunerne 

 
2.2.5. Hvilke tilbud om vederlagsfri fysioterapi tilbyder kommunen? 

* Procenterne beregnes ud fra de 41 kommuner, der har sagt ‘Ja’ til at have VF-tilbud. 



AFGRÆSNING 

10 

2.2.6. er tilbuddet/tilbuddene opdelt på baggrund af borgernes diagnoser el. funktionsniveau? 

* Procenterne beregnes ud fra de 41 kommuner, der har sagt ‘Ja’ til at have VF-tilbud. 



Type hold til personer med svært 

fysisk handicap 
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Neurologihold 

 

Apoplexi, herunder skelnes mellem højt/lavt funktionsniveau 

 

Hold for parkinson patienter 

 

Hold for sklerose patienter  

 

Hold for børn, herunder  bassintræning for børn 

 

Hold med bassintræning 

 

Hold for gigtpatienter 

 

Hold på plejecentre 

 

Derudover nævnes ridefysioterapi, hold for kørestolsbrugere, styrketræningshold, 

gang/balance hold, blandede hold for patienter med lavt, mellem eller højt 

funktionsniveau. Blandede hold med servicelov og sundhedslov.    

  

2.2.6. Hvilke typer af hold har kommunen oprettet til personer med svært fysisk handicap? 
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Type hold til personer med 

progressiv lidelse 
2.2.7. Hvilke typer af hold har kommunen oprettet til personer med progressiv lidelse? 

Neurologihold 

 

Hold for parkinson patienter 

 

Hold for sklerose patienter  

 

Hold med bassintræning 

 

Hold for børn 

 

Hold for gigtpatienter 

 

Derudover nævnes cirkeltræning, styrketræningshold, gang/balance hold, Hold for 

kørestolsbrugere, samt blandede hold for patienter med lavt,  

mellem eller højt funktionsniveau.    

  



ANTALLET AF DELTAGERE 
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2.2.10. Hvor mange deltagere er der typisk på et hold? 

 

2.2.11. Hvad er minimum for antallet af 

deltagere for oprettelsen af et hold? 

 



Aldersinddeling 

 

• 80% af kommunerne opdeler ikke VF tilbud på alder. For de 20% 

af kommunerne der gør, anvendes følgende inddelinger: 
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Børn 0-18 år, for 2 kommuner gælder >7 

år eller 0-12 år 

Voksne 18-65 år eller 18-100 år 

Ældre 65+  
 

2.4.1. Er kommunens vederlagsfri fysioterapi tilbud opdelt efter alder? 

2.4.2. Hvilken aldersinddeling har kommunen benyttet? 



Anden afgrænsning 

• Funktionsniveau – fx selvstændig gangfunktion, men også 

borgere med meget lavt funktionsniveau 

• Skal kunne/ville indgå aktivt på et hold, være motiveret 

• Beboere på plejecentre, evt. bestemte botilbud/institutioner 

 

 

 

 

15 

4.3.1. Hvilken anden afgrænsning har i anvendt? 



ORGANISERING 

15-09-2014 16 

2.5.1. Hvor har kommunen geografisk placeret træningen efter ordningen om 

vederlagsfri fysioterapi i forhold til øvrige træningsområder? 



DIALOG 
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2.7.1. Har kommunen drøftet ordningen om VF i det kommunalt lægelige udvalg? 

2.7.2. Har kommunen løbende dialog med de praktiserende fysioterapeuter om VF? 

Region

Løbende dialog med 

praktiserende 

Fysioterapeuter om VF

Drøftet VF-

ordning i 

kommunalt 

lægeligt udvalg

Region Hovedstaden 71,43% 57,14%

Region Sjælland 50,00% 66,67%

Region Syddanmark 87,50% 100,00%

Region Midtjylland 83,33% 66,67%

Region Nordjylland 100,00% 100,00%

Landsplan 78,13% 78,13%2012 



REGISTRERINGSPRAKSIS 
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6.1. Har kommunen tilkøbt adgang til det elektroniske henvisningshotel?  

6.2. Foretager kommunen registrering af leverede ydelser inden for vederlagsfri fysioterapi? 

6.3. Kan kommunen trække data på leverede ydelser?  

6.4. Foretages registreringen efter SKS-koder? 

 

 

 

 

2012:                                                     68,75%                  78,13%                 71,88%                  37,50% 
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2.3.7. Hvad kendetegner de patienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi i kommunen 

samt hvilke diagnosegrupper det drejer sig om: 

 

• Særligt børn (CP, multihandicappede) og ældre på pleje-/ældrecentre 

• Typisk parkinson-, apoplexi-, gigt- samt sklerosepatienter 

• Borgere med svær funktionsnedsættelse. Træning tæt på borgerens eget hjem 

• Borgere med langvarigt træningsbehov 

• Borgere med mobilitetsproblemer (herunder kørestolsbrugere). Kommunen har 

gode adgangsforhold, fx lift  

• Borgere, der modtager andre ydelser i kommunalt regi (hjemmepleje, 

hjælpemidler, ergoterapi m.v.) 

• Borgere, der tidligere har haft forløb i kommunen efter sundhedslovens §140 

eller servicelovens §86. (Allerede kendt i det kommunale system)  

• Borgere med behov for ridefysioterapi 

 

Kendetegn ved VF borgere i kommunen  
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FORDELE 
 

Sammenhængende trænings-/patientforløb 

• Sammenhæng og koordination mellem vederlagsfri fysioterapi og andre kommunale ydelser. 

• Tværfaglig og helhedsorienteret indsats og dermed en forbedret kvalitet af behandlingen. 

• Mulighed for at arbejde med rehabilitering og forebyggelse. 

• Forbedret kommunikation på tværs af indsatser. 

 

Optimering og effektivisering 

• Bedre overblik over patientens samlede ydelser og dermed mulighed for mere effektiv 

ressourceudnyttelse. 

• Bedre styring af området. 

• Undgå dobbelttilbud. 

 

Borgeren i fokus 

• Nærhedsprincip – tilbud tæt ved borgerens bopæl. 

• Socialt fællesskab ved holdtræning. 

• Tryghed for borgeren. 

• Kommunerne kan behandle patienter med svært handicap.  
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ULEMPER 

 

Svært at administrere 

• Usikkerhed om patientgrundlag til de kommunale tilbud grundet frit valg. 

• Stort flow af patienter og dermed behov for stor fleksibilitet i behandlingstilbud. 

• Administrativt tungt. 

• Stærekasseeffekt – øget tilbud, større efterspørgsel. 

 

Manglende kapacitet 

• Mangler faciliteter til at rumme flere patienter. 

• Dyrt at etablere uden at kende patientgrundlag. 

 

 


