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Høring vedr. Praksisplan for almen praksis 2015-2018 

Danske Fysioterapeuter har modtaget praksisplan for almen praksis til høring 
med frist den 26-05-2015. 
 
Overordnet finder vi, at praksisplanen indeholder en række udfordringer og 
indsatsområder, som vi ser frem til, at der bliver arbejdet videre med.  
I forhold til fysioterapiområdet er der 3 fokusområder, som vi særligt hæfter os 
ved. 
 
Vi er meget enige i, at sundhed for alle – lighed i sundhed – er et væsentligt 
indsatsområde. Dette gør sig naturligvis også gældende for 
fysioterapiområdet, og vi ser frem til, at der også sættes øget fokus på dette 
her. Danske Fysioterapeuter vil gerne tilbyde at bidrage til arbejdet, herunder 
med eksempler til indsatser. 
 
Vi finder det positivt, at det er et indsatsområde at etablere sundhedshuse, 
hvor også andre ydere er samlet, herunder fysioterapeuter. Der er danske 
erfaringer og udenlandske studier, der peger på, at fysioterapeuter ansat som 
hjælpepersonale i lægepraksis bidrager til en højere grad af tværfaglighed i 
udredning af patientens symptomer. Desuden kan udredningen ske hurtigere 
via nem og direkte adgang til flerfaglige kompetencer til gavn for patienten, til 
aflastning af lægerne og forbedring af den samlede effektivitet.  
 
Fysioterapeuter kan supplere læger i lægepraksis inden for mange 
patientkategorier, herunder udredning og behandling af mennesker med 
muskel- og ledsygdomme, helbredsundersøgelser samt screening af motorisk 
usikkerhed hos børn, samt opfølgende behandling af patienter med kroniske 
sygdomme, som diabetes, KOL mv.  Til inspiration vedlægges Danske 
Fysioterapeuters notat om opgavebeskrivelse og kompetenceprofil for 
fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis. 
 
Vi hæfter os ved, at en indsats i forhold til sygemeldinger er det højst 
prioriterede område i praksisplanen. Vi er meget enige i, at nedbringelse af 
sygemeldinger og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet er et vigtigt 
indsatsområde. Det har stor betydning for det enkelte menneske og dennes 
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familie, men også samfundsmæssigt ift. mistet arbejdskraft, udgifter til 
sygedagpenge og langvarige behandlingsforløb. Fysioterapeutisk udredning, 
behandling og træning i enten praksissektor eller regionalt/kommunalt regi er 
et velegnet og vigtigt element på dette indsatsområde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Brian Errebo-Jensen 
Danske Fysioterapeuters regionsformand i Region Syddanmark 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Notat om opgavebeskrivelse og kompetenceprofil for fysioterapeuter ansat 
som hjælpepersonale i lægepraksis. 


