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Høringssvar til HØRINGSUDKAST til Tværsektorielt 

forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær i Region 

Syddanmark 

 

Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at give høringssvar på 

høringsudkast til nyt tværsektorielt forløbsprogram for borgere med 

lænderygbesvær i Region Syddanmark.   

 

Forløbsprogrammet har desværre nogle helt grundlæggende fejl og 

budskaber i forbindelse med hvilken rolle praktiserende fysioterapeuter og 

øvrige fysioterapeuter har i forløbsprogrammet.  

 

For det første er Udvidet lænderygundersøgelse hos praktiserende 

fysioterapeut (ULRUS) ikke skrevet ind i det nye forløbsprogram. Udvidet 

lænderyg fremgår af det gældende forløbsprogram Patientforløbsprogram for  

rygområdet i Region Syddanmark og har været et tilbud til patienterne i 

Region Syddanmark i adskillige år. 

Det må naturligvis bero på en misforståelse, at udvidet lænderygundersøgelse 

ikke er indskrevet i det nye forløbsprogram. Dette bør rettes i den endelige 

version. 

 

Ydermere fremgår det af forløbsprogrammet, at fysioterapeuter i 

praksissektoren ikke diagnosticerer patienter med lænderygbesvær.  

Denne information er i direkte strid med fysioterapeuternes autorisationsretlige 

forpligtelser og dermed også med patienternes rettigheder. 

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at forløbsprogrammet bliver rettet til, så 

forløbsprogrammet afspejler de forpligtelser, som fysioterapeuterne har 

jævnfør deres autorisation.  

 

 

https://regionsyddanmark.dk/media/ktspj5el/forl%C3%B8bsprogram-rygomr%C3%A5det.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/ktspj5el/forl%C3%B8bsprogram-rygomr%C3%A5det.pdf
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Vi anbefaler, at der i højere grad er fokus på implementering og evaluering af 

indsatserne. Derfor kan det overvejes, at der laves følgeforskning til 

forløbsprogrammet. 

 

Patienter med lænderygbesvær skal fortsat kunne tilbydes Udvidet 

lænderygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeut 

 

ULRUS er en standardiseret evidensbaseret lænderygundersøgelse udført af 

praktiserende fysioterapeut med ydernummertilknytning. 

ULRUS tilbyder den alment praktiserende læge en supplerende og hurtig 

udredning af lænderygpatienter, hvor det skønnes, at patienten kan varetages 

i primærsektoren, og hvor forløbet har en særlig kompleksitet 

ifht.funktionsevne og smertetilstand med risiko for sygemelding eller fortsat 

sygemelding. 

For så vidt angår ULRUS i Region Syddanmark, så er det indskrevet i i 

gældende forløbsprogram, at ”Hvis der ikke er klar bedring, og hvis patienten 

ifølge The STarT Back Screening Tool er i høj risiko, kan 

der henvises til Udvidet Lænderygundersøgelse/ ULRUS. For patienter i 

mellemrisikogruppen, der er i risiko for at blive sygemeldt eller for fortsat 

sygemelding, og hvor det vurderes, at en henvisning til Udvidet 

Lænderygundersøgelse/ ULRUS vil kunne bidrage til afklaring af 

diagnostikken, kan der henvises til en sådan”.  

 

Danske Fysioterapeuter imødeser, at Udvidet lænderygundersøgelse 

indskrives i det nye forløbsprogram.  

 

Fysioterapeuters autorisationsretlige ansvar ifm. udredning og 

behandling af patienter 

 

Forløbsprogrammet er utydeligt om, at fysioterapeuter, som udgangspunkt for 

sundhedsydelser, altid skal udrede og diagnosticere patienten. 

 

I kapitel 4.0. Udredning s. 17 fremgår det af Tabel 1 samt i teksten, at 

”Diagnosticering i praksissektoren foretages af borgerens praktiserende læge 

eller af en kiropraktor”. 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/fysioterapeut/indsatsomraader/laenderyg/ulrus-kriterier/
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Læseren kan derfor få det fejlagtige indtryk, at den praktiserende fysioterapeut 

alene behandler og træner patienten og ikke udreder og diagnosticerer 

patienten med det formål individuelt at målrette træningen og behandlingen. 

 

Dette må naturligvis bero på en misforståelse, at det ikke i kapitel 4.0. s. 17 er  

tydeligt, at også den praktiserende fysioterapeut skal udrede og diagnosticere 

patienten med ryglidelser. Vi anmoder om at dette rettes i den endelige 

version. 

 

For at understøtte pointen vil Danske Fysioterapeuter her redegøre for de 

autorisationsretlige forpligtelser, som fysioterapeuter og andre autoriserede 

sundhedspersoner er forpligtede af. 

 

Når en fysioterapeut udfører individuelt målrettet træning og behandling af en 

patient, så er der etableret patient-behandlerrelation og fysioterapeuten 

udfører sundhedsmæssig virksomhed. Det medfører nogle autorisationsretlige 

forpligtelser for fysioterapeuten, herunder pligt til at udvise 

samvittighedsfuldhed og omhu, pligt til at føre journal, tavshedspligt, pligt til 

afrapportering af utilsigtede hændelser o.a. Når der er etableret patient-

behandlerrelation, så har patienten ret til at klage til Styrelsen for Patientklager 

og anmelde skade i Patienterstatningen. 

 

Fysioterapeuter har altid selvstændigt behandleransvar, uanset hvor de 

behandler og udfører sundhedsydelser. Med det selvstændige 

behandleransvar følger, at fysioterapeuten kan indklages for Styrelsen for 

Patientsikkerhed, ligesom fysioterapeuten er under Styrelsen for 

Patientsikkerheds tilsyn og kontrol. 

 

En autoriseret sundhedspersons pligt til at diagnosticere skal først og 

fremmest findes i autorisationsloven. I 2007 blev autorisationsloven ændret, 

så fysioterapeuter o.a. autoriserede sundhedspersoner fik selvstændigt 

behandleransvar. Det betød bl.a., at det ikke længere var nødvendigt og 

lovpligtigt, at patienten kom med en lægehenvisning, hvis han skulle have 

sygebehandling hos en fysioterapeut. 
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Diagnostik er ikke forbeholdt lægerne eller andre autoriserede 

sundhedspersoner. Det er en pligt, som alle autoriserede sundhedspersoner 

har. Hvis fysioterapeuter ikke diagnosticerer, så ville de ikke arbejde med 

omhu og samvittighedsfuldhed, som de er pligtige til jævnfør 

autorisationsloven. Alle autoriserede sundhedspersoner skal således 

diagnosticere, når de udfører sundhedsydelser. 

Se publikation fra Styrelsen for Patientsikkerhed om pligter som autoriseret 

sundhedsperson 

 

Sammen med autorisationsloven udgør også uddannelsesbekendtgørelsen 

grundlaget for fysioterapeuters virke.  

Fysioterapeuter uddannes til at diagnosticere, se under ”Færdigheder” og 

”Kompetencer” i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor i fysioterapi  

 

-0- 

 

Danske Fysioterapeuter imødeser, at forløbsprogrammet rettes til for så vidt 

angår tilbud om Udvidet lænderygundersøgelse hos praktiserende 

fysioterapeuter i Region Syddanmark .  

Ligeledes imødeser vi, at forløbsprogrammet rettes til, så forløbsprogrammet 

afspejler de pligter, som fysioterapeuter har jævnfør autorisationsloven. 

 

Danske Fysioterapeuter finder det positivt, at der er udarbejdet et nyt 

forløbsprogram, som giver et godt overblik over indsatserne og 

sundhedsaktørerne samt, at der i forløbsprogrammet er lagt vægt på 

tværfagligt samarbejde og kommunikation mellem aktørerne. 

 

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis I ønsker uddybning af vores høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 

Brian Errebo-Jensen 

Regionsformand 

Danske Fysioterapeuter 

Region Syddanmark 

https://stps.dk/da/udgivelser/2019/hvad-vil-det-sige-at-vaere-autoriseret-sundhedsperson/~/media/D2E2DA7E600242CCB5C5CCBBE6A37DE5
https://stps.dk/da/udgivelser/2019/hvad-vil-det-sige-at-vaere-autoriseret-sundhedsperson/~/media/D2E2DA7E600242CCB5C5CCBBE6A37DE5
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/503
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/503

