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Til alle praktiserende fysioterapeuter i region Syddanmark 
 
Region Syddanmark beslutter besparelse på tilskud til bassinleje 
Konsekvenser vedrørende ophør af refusion af bassinleje 

Alle, der tidligere har modtaget refusion af bassinleje, skulle have modtaget et brev fra regionen herom. 

Vi og sekretariatet oplever, at der har været en del henvendelser angående ophør af denne refusion. 

Vi vil her kort ridse op, hvilke muligheder der stadigvæk er: 

Til de ydere, der indtil nu har modtaget refusion og opkrævet det ”lave” honorar (510x og 710x), vil I i 

fremtiden kunne tage det ”høje” honorar (500x og 700x). Hvis I har et ulimiteret ydernummer, er det 

muligt at fortsætte som hidtil, dog med lavere indtjening såfremt det højere honorar ikke kan opveje 

meromkostningen ved, at regionen ikke længere betaler bassinet. Indtjeningen kan øges, hvis der 

kommer flere på hold. Dog er det en fin balancegang mellem kvantitet og kvalitet, men det kunne 

forsøges i en prøveperiode. 

Har I et limiteret ydernummer, skal I være opmærksomme på, at loftet hurtigere vil nås, hvis I 

opretholder samme aktivitet på bassinholdene. 

Vi ved, at nogle klinikker har ansøgt regionen om at få forhøjet deres limitering. Vi kender endnu ikke 

regionens svar på disse henvendelser. 

Vi vil opfordre til at gå i dialog med jeres kommuner. Måske vil de helt eller delvist bidrage med refusion, 

da det i høj grad er kommunes borgere, der rammes af dette. 

Bassintræning kan selvfølgelig udbydes helt udenfor sygesikring med fuld patientbetaling. Dog skal vi 

påpege, at hvis patienten har en henvisning, og dermed er berettiget til tilskud i en eller anden form, er 

det udelukkende patientens valg, om de ønsker at bruge tilbuddet med tilskud eller den fulde 

patientbetaling. 

Helt udelukket er at pålægge en eller anden form for gebyr som tillæg til den ydelse, der opkræves ved 

sygesikring. Det er ganske enkelt ikke tilladt. 

Vi er klar over, at denne besparelse fra Region Syddanmark rammer mange klinikker. Vi har under hele 

høringsfasen gjort det meget klart, at der med stor sandsynlighed vil bortfalde tilbud om bassintræning 

i praksissektoren. 

Dog håber vi, at klinikkerne vil forsøge at finde løsninger, der tilgodeser patienterne og selvfølgelig 

klinikkernes økonomi. 

Med venlig hilsen SU-fysioterapeuterne 

Mette Ipsen Scherfig, Tine Hasselbrinck Madsen, Lau Rosborg og Kristian Birk 

Ved spørgsmål vedrørende dette er I velkomne til at kontakte regionsformand Brian Errebo-Jensen på tlf. 

2616 6368 eller Tine Hasselbrinck Madsen på tlf. 2622 9101. 


