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Høringssvar fra Danske Fysioterapeuter vedr. 
Region Syddanmarks sparekatalog 2016 
 

Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar til det fremsatte sparekatalog. 

Region Syddanmark viser stor åbenhed med denne høringsproces som vi kun kan bifalde. 

 

Forslag 1.1. Lukningen af Rygcentret i Middelfart 

Der er grund til bekymring ift. rygområdet. Ifølge patientforløbsprogrammet fra 2010 var det planen, at 

Rygcenter Syddanmark skulle stå for en høj tværfaglig indsats ift. rygpatienter der, inden for 8 uger, ikke 

blev bedre i primærsektoren. Allerede den ny lancerede struktur på rygcentret i april 2015 betød en 

nedprioritering af en stor del af den bio-psyko-sociale tilgang til rygpatienterne. Forskningsmæssigt er det 

den bio-psyko-sociale tilgang, der er i højsædet både nationalt og internationalt ift. kroniske rygpatienter 

(bl.a. STarT back tool high risk patienter). Nu foreslås det ydermere, at flytte Rygcentret til Vejle, men 

hvordan vil man opretholde det medarbejderteam af dygtige udredere og behandlere med høj faglighed 

indenfor rygområdet? En høj tværfaglighed er vigtig. En tværfaglighed der også fremover skal respektere de 

involverede faggruppers kompetencer. Det skal fremhæves, at Rygcentret har været et foregangseksempel 

med en ligeværdig model for udredning/ diagnosticering af rygpatienter hos læge/ fysioterapeut og 

kiropraktor i regionen. Ved en flytning skal man fastholde dette velfungerende  og samfundsøkonomisk 

rentable set-up. 

 

Vi forventer, at der er taget højde for at etablere tilsvarende gode fysiske rammer og nødvendige faciliteter 

i Vejle, som der i dag er opbygget i Middelfart. Der skal være træningssal, hvor fysioterapeuterne bl.a. giver 

holdinformation og vejleder i øvelser. Der er behov for brikse, gulvplads og adgang til trappetræning.  

Ofte bliver rygopererede patienter dårlige. Derfor er det en stor fordel, at træningssalen ligger tæt ved 

afdelingen, så de hurtigt kan komme i seng igen. Egnede badeværelser er også en nødvendighed ift. 

rygkirurgiske patienter. For personalet er kontorarbejdspladser og samtalerum nødvendige. 

 

Forslag 5.1 Opsigelse af rammeaftale vedr. forebyggende og opfølgende fysioterapeutisk 

holdundervisning 

Der har ikke været det store økonomiske træk på denne rammeaftale. Vi vil dog advare mod at fjerne dette 

forebyggende tilbud. Vi forudsætter, at man i Region Syddanmark ønsker den forebyggende og 

sundhedsfremmende vej. Derfor burde man udvide ordningen til gavn og glæde for borgerne. Denne 

udbygning bør ske indenfor sundhedsplanlægningen i et samarbejde med de kommunale myndigheder. 

 

Forslag 5.1 Fjernelse af tilskud til bassinleje 

Vi forventer at der har været en dialog med kommunerne i regionen vedr. Region Syddanmarks evt. 

beslutning om at fjerne tilskuddet til bassinleje. Det er vigtigt, at myndighederne afstemmer og koordinerer 

sundhedstilbuddene til borgerne i regionen. Harmonisering og tilgængelighed til varmtvandsbassiner bør 

være en del af sundhedsplanlægningen.  

Fjernelse af tilskud til bassinleje kan have store konsekvenser for en række borgere. Disse borgere der 

træner i varmtvandsbassin har svært ved at træne på andre måder. De provokerer smerte eller 

overbelaster ved at træne på land, fx gigtpatienter (R.A. og arthrose) og en hastig stigende gruppe af svært 
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overvægtige borgere. Disse grupper af borgere har stor udbytte af at træne i vand under supervision af 

fysioterapeuter. Træning i vand er med til at give disse borgere med kroniske lidelser fysioterapi på et langt 

højere niveau end man kan nå på land. Dette bevirker, at vi ikke blot arbejder med at vedligeholde 

patientens funktionsniveau, men også bidrager til forebyggelse af en række livsstilssygdomme, som kan 

være en følge af nedsat fysisk aktivitet.  

 

Hvis Region Syddanmark vedtager dette spareforslag vil det betyde, at mange bassinhold nedlægges.  

Det er ikke rentabelt for praktiserende fysioterapeuter at opretholde tilbuddet. Især vil det få konsekvenser 

for de specialiserede bassinhold, hvor der er få deltagere. Desværre er det disse borgere som har mest 

behov for bassintilbuddet.  Det skal bemærkes, at tilskuddet til bassinleje også har stimuleret og øget 

anvendelse af holdtræning frem for individuel behandling. 

 

Forslag 7.2. Tilpasning af behandlingspraksis til kliniske retningslinier for knæoperationer, samt andre 

områder 

Vi kan kun bifalde et øget fokus på træning i stedet for operationer. Vi forventer, at anbefalingen i den 

kliniske retningslinie for knæarthrose, dvs. at patienter trænes i primærsektoren i GLAD-konceptet, 

implementeres. Det er skånsomt for de berørte borgere og en samfundsøkonomisk gevinst. 

Omlægningen fra kirurgi til træning er et sundhedsmæssigt gennembrud, som har store 

fremtidsperspektiver inden for forskellige diagnosegrupper. 

 

Forslag nr. 9.1 og 9.2 Nedbringelse af prisen for klagesager til Patientombuddet og nedbringelse af 

klagesager til Patientombuddet 

I bestræbelserne på at nedbringe omkostningerne, samt antallet af klagesager, er det vigtigt, at fastholde 

fokus på borgernes rettigheder. Åbenhed, dialog og information om klagemuligheder skal være i centrum. 

Involvering af patienter og pårørende og tid til afdækning af forventninger er den bedste forebyggelse ift. 

patientklager. 

 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Vi forventer, at de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af de enkelte spareforslag vurderes.  

Nogle enheder skal flyttes til andre matrikler. Genetableringsudgifterne er forhåbentlig realistiske, så man 

ikke skal ud i nye opslidende spareprocesser. 

 

Med venlig hilsen 

Brian Errebo-Jensen  
Regionsformand  
Danske Fysioterapeuter  
Region Syddanmark  

 
Tlf.: 2616 6368  
E-mail: syddanmark@fysio.dk 
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