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Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2015- 2018 i Region 
Sjælland. 
 
Danske Fysioterapeuter, region Sjælland fremsender hermed 
høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018 i Region Sjælland. 
 
Som led i evalueringen af kommunalreformen har Folketinget besluttet, 
at der fremover kun skal laves fem sundhedsaftaler, én for hver region i 
stedet for tidligere 98 forskellige. 
Danske Fysioterapeuter, region Sjælland er positive over for, at der 
alene skal være én sundhedsaftale pr. region, da det vil være med til at 
ensarte sundhedstilbuddene til borgerne uanset hvilken kommune, de 
bor i. 
Danske Fysioterapeuter, region Sjælland ser særdeles positivt både på 
visionen om, at vi skal være fælles om at skabe bedre sundhed samt på 
de overordnede mål: 

• Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland 
• Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med 

sundhedsvæsenet 
• Mere sundhed for de samme penge 

Det er politiske ambitioner og målsætninger, det er ganske svært at 
være uenig i. 
Vi vil dog gerne give dem et par kommentarer med på vejen. 
For at sikre, at de politiske ambitioner kan nås, er det vigtig at 
samarbejdspartnere fra alle sektorer tænkes ind. Desuden, at der bliver 
rum for og at man politisk viser vilje til, at tænke opgaveløsninger 
anderledes end vi gør i dag. 
Kun på den måde kan man få mere sundhed for de samme penge. 
Forløbsprogrammet for borgere med lænderygbesvær er et godt 
eksempel på værdien af at inddrage faggrupperne på tværs af sektorer 
og samarbejde på en ny måde. 
Vi har bemærket, at de praktiserende fysioterapeuter er omtalt meget 
begrænset i sundhedsaftalen. 



 

2/2  

De praktiserende fysioterapeuter er en del af praksissektoren og en 
vigtig samarbejdspartner på trænings-, genoptrænings- og 
rehabiliteringsområdet og er således aktører i det sammenhængende 
patientforløb. Derfor vil vi opfordre til, at det fremgår, at praktiserende 
fysioterapeuter skal inddrages yderligere. 
I afsnittet: ”Vi udvikler i fællesskab det borger- nære sundhedsvæsen” 
omtales således kun de praktiserende læger. 
I Afsnittet: ”Sammenhæng og effekt – Vi får det, vi måler på” oplistes 10 
indikatorer. Indikatorerne er relevante, men vi bemærker, at der ikke er 
nogen indikatorer på trænings- og genoptræningsområdet. 
 I afsnittet om Genoptræning og rehabilitering bemærkes at 
”Sundhedsaftalen udarbejdes sideløbende med arbejdet med en 
revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og vejledning om 
træning. Dette arbejde indarbejdes løbende.” 
Danske Fysioterapeuter ser frem til, hvordan de nye 
specialiseringsniveauer indarbejdes og hvordan de tænkes 
implementeret. 
 I afsnittet om forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft, mangler vi beskrivelser af, hvordan man tænker den 
rehabiliterende indsats. 
 
Sundhedsaftalen omtaler i høj grad borgeren i centrum, borgeren som 
omdrejningspunkt og ligeværdig partner. Som en partner, der tager 
selvstændigt ansvar for egen sundhed og aktiv del i eget forløb 
Det er derfor glædeligt, at der er et afsnit med særligt fokus på borgere 
med nedsat funktionsevne, som ikke mestrer eget liv og har behov for 
støtte til at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
For Danske Fysioterapeuter, region Sjælland er det vigtigt, at være 
opmærksom på, at der er borgere, der ikke er så ressourcestærke og 
som har behov for en anderledes indsats og tilgang. 
Kun på den måde får vi skabt bedre sundhed og flere leveår for alle 
borgere i region Sjælland. 
Danske Fysioterapeuter, region Sjælland ser frem til at fysioterapeuter 
på alle niveauer og i begge sektorer bliver inddraget i det videre 
arbejde. 
Vi ser frem til det videre arbejde med sundhedsaftalerne. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lise Hansen 
Regionsformand 
Danske Fysioterapeuter, region Sjælland. 


