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NYHEDSBREV FRA SAMARBEJDSUDVALGET REGION SYDDANMARK, VOL. 3 

Til alle praktiserende fysioterapeuter i region Syddanmark 

Så er vi klar med sommerens nyhedsbrev fra SU i region Syddanmark.  

Vi har afholdt årets andet samarbejdsudvalgsmøde den 30. juni, men har ventet til efter sommerferien 

med at udsende dette nyhedsbrev. Siden sidste nyhedsbrev er der sket flere ting. 

Deling af ydernummer på baggrund af alder 

Vi har tidligere informeret om, at vi havde en plan om at få lavet en paragraf 2-aftale vedrørende 

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for de ”ældre” praktiserende fysioterapeuter. Det er ikke 

lykkedes med en aftale, men begge parter har notereret og er enige om, at der på baggrund af 

fysioterapeutens alder kan opnås deling af et ydernummer. Vi er glade for, at dette ønske er 

imødekommet. Vi synes, det er vigtigt, at ældre praktiserende fysioterapeuter har denne mulighed. 

 Læs mere om retningslinjer for deling af ydernummer her 

Bassinrefusion 

Som alle ved, bortfaldt muligheden for bassinrefusion den 1. juli 2016. Vi håber, at mange vælger at 

fortsætte dette behandlingstilbud. Vi opfordrer til at gå i dialog med kommunerne, om de ønsker at 

bidrage med et tilskud. 

Henvisninger 

Der er nogle udfordringer med henvisningerne fra de praktiserende læger og især det faktum, om 

henvisningen ligger på refhost, når patienten henvender sig til klinikken. 

Vi vil gerne slå fast, at fysioterapeuten ikke skal påbegynde behandling af patienten, hvis ikke 

henvisningen ligger på refhost. Der kan opstå problemer, hvis lægen af forskellige årsager ikke får 

henvisningen afsted. Praksisafdelingen i regionen holder skarpt øje med dette. 

Bortfald for brug af hjælpepersonale (i relation til § 51-henviste)  

Alle praktiserende fysioterapeuter har ultimo juni modtaget brev fra Danske Fysioterapeuter 

vedrørende bortfald for brug af hjælpepersonale. Vi opfordrer jer til at læse informationsmaterialet 

grundigt igennem, så I fremover gør tingene på den rigtige måde. Er der tvivlsspøgsmål kan SU-

medlem Tine Hasselbrinck Madsen kontaktes på telefon 2622 9101. 

Kontrolstatistik og omsætningslofter 

En arbejdsgruppe i SU har arbejdet med kontrolstatistik her i foråret. Generelt ser niveauet pænt ud i 

region Syddanmark. 

Vi og praksisafdelingen har haft henvendelser vedrørende omsætningslofter, både overskridelser for 

2015 og lofterne for 2016. Vi er klar over, at det kan være en udfordring at følge tallene gennem året. 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-syddanmark/for-dig-som-er/praktiserende/retningslinjer-for-deling-af-ydernummer/
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Vi gør endnu engang opmærksom på, at praksisafdelingen gerne vil hjælpe. Peter Potempa kan 

kontaktes løbende. Han kan trække de nyeste tal ud og oplyse jer om tallene. 

Dialog med kommunerne 

SU-medlemmerne har flere gange opfordret til, at praktiserende fysioterapeuter går i dialog med 

kommunerne. Dog oplever vi, at det flere steder er svært af flere forskellige grunde. 

SU-medlemmerne stiller sig fremover til rådighed med erfaring og viden, så flere dialogfora kommer i 

gang. Har du/ I brug for hjælp eller sparring ift. oprettelse af dialogforum med din kommune, så 

hjælper vi gerne. Vi hører også meget gerne fra fysioterapeuter, der allerede har et godt samarbejde. 

Erfaringsudveksling er guld værd. 

Elektroniske status og undtagelsesredegørelser 

Det er meget snart på trapperne, så hold øje med opdateringer og vejledninger ved jeres 

softwareleverandør. Det skal nævnes, at elektroniske status- og undtagelsesredegørelser allerede 

fungerer nogle steder. 

 

Vi håber, at alle har en dejlig sommer. 

Med venlig hilsen 

Mette Ipsen Scherfig, Tine Hasselbrinck Madsen, Lau Rosborg og Kristian Birk 
SU-medlemmerne i region Syddanmark 


