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Holdningspapir – valgmuligheder på trænings- og 
rehabiliteringsområdet 

Overordnet om frit valg 
 

Danske Fysioterapeuter mener:  

 

At borgere som udgangspunkt selv bør have ret til at vælge trænings- og reha-

biliteringssted i alle sektorer. 

 

At kommunerne bør have mulighed for at købe trænings- og rehabiliterings-

ydelser fra regionerne. 

 

At løsningen af trænings- og rehabiliteringsopgaven skal være båret af en 

gennemsigtig incitamentsstruktur, således at det er tydeligt, hvilke hensyn der 

vægtes i opgaveløsningen. 

 

At nærhed til træningsstedet har betydning for den enkelte borgers mulighed 

for at vælge.  

 

At den konkrete udformning af model for flere valgmuligheder skal tilgodese 

ressourcesvage borgeres behov for støtte og hjælp til at navigere mellem 

valgmulighederne. 

 

At hensynet til borgernes sikkerhed indebærer, at træning og rehabilitering 

alene bør udføres af autoriseret sundhedspersonale. 

 

 

Kvalitet  
 

Danske Fysioterapeuter mener: 

 
At alle leverandører af trænings- og rehabiliteringsindsatser skal opfylde de 
samme krav om specialisering, faglighed og kvalitet.  
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Det betyder 
 

- At princippet om "øvelse gør mester" bør gælde, således at det kræver 
et vist patientgrundlag at opbygge og vedligeholde kompetencerne til 
at løse trænings- og rehabiliteringsopgaver til specifikke patientgrupper 
og/eller problemstillinger. 
 

- At der i forbindelse med indførelse af valgfrihed på trænings- og reha-
biliteringsområdet bør være fokus på kvalitetskriterier som særlige 
kompetencer hos fysioterapeuterne i form af specialiseret viden og ef-
teruddannelse. 

 
- At træning og rehabilitering sker på et evidensbaseret grundlag. 

 

- At alle leverandører, uanset sektor, er i stand til at foretage den for-

nødne koordinering med andre indsatser, således at den nødvendige 

tværfaglige indsats over for borgerne sikres. Intentionen om det sam-

menhængende patientforløb må således ikke lide under indførelse af 

model for flere valgmuligheder.  

 

- At frit valg forudsætter, at der stilles de samme dokumentationskrav til 

alle leverandører uanset sektor.  

 
 

- At alle trænings- og rehabiliteringssteder uanset sektor skal bidrage til 
forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter, herunder implementere kli-
niske retningslinjer og andre kvalitetsfremmende foranstaltninger. 

 
  

- At kort ventetid på genoptræning er et kvalitetsparameter. Flere valg-
muligheder må ikke betyde længere ventetid. I forlængelse heraf skal 
der samlet på tværs af sektorerne være de fornødne personaleres-
sourcer til stede til at varetage trænings- og rehabiliteringsopgaverne 
hurtigt på et højt fagligt niveau. 

 

 

Hensyn til medarbejderne 
 

Der skal være særligt fokus på respekten for den enkelte fysioterapeuts fag-

lige selvstændighed, ligesom der skal tænkes i mindst muligt bureaukrati for 

fysioterapeuterne. 

 

Danske Fysioterapeuter mener, at leverandører af genoptræningsydelser skal 

tilbyde sine ansatte løn- og arbejdsvilkår med overenskomst eller på overens-

komstlignende vilkår. 


