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Beskrivelse af forsøget. 

Baggrunden for forsøget 

I Sundhedslovens kapitel 5 i afsnittet vedr. informeret samtykke står, at ingen behandling må 
indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.  Ved informeret samtykke 
forstås et samtykke, der er givet på baggrund af fyldestgørende informationer fra 
sundhedspersonens side.  Dette er relevant og fornuftigt i forhold til patientsikkerheden, når der 
det i tandplejen drejer sig om større omfattende og/eller langvarige behandlinger. 
 
Tandplejen mener, der vil være tilstrækkeligt at indhente informeret samtykke første gang, når det 
drejer sig om mindre, kortvarige og kendte behandlinger, dvs. patienterne giver deres samtykke til 
f. eks. fluorbehandlinger generelt. 
 
Tandplejen anvender relativt mange ressourcer på at indhente informeret samtykke til almindelige 
kendte tandplejeprocedurer.  
 
 I frikommuneforsøget har tandplejen fået lov til at fravige reglerne om konkret informeret 
samtykke til tandundersøgelser, forebyggende og kendte simple tandbehandlinger. 
 
Loven er lavet for at sikre patientens retsstilling ved at medinddrage dem i beslutninger vedr. 
tandbehandling. Tandplejen mener ikke, at patientens sikkerhed tilsidesættes ved den ændrede 
procedure. 
 

Formålet med forsøget 
 
Formålet med forsøget er, at nedsætte den tid, der bruges på at indhente informeret samtykke til 
behandlinger og andet. 
 
Dermed forventes det at kunne  

 levere en bedre patientoplevet service, da behandlingen oftest kan udføres samme dag, og 
patienterne ikke skal møde ind unødvendigt mange gange. 

 Nedsætte ventetid på behandling. 
 
 

Projektets aktiviteter 
 
Ovenstående implementeredes i Tandplejen fra 1. januar, 2012 og der blev lavet en ”Vejledning i 
patienters medinddragelse i beslutninger” til støtte for implementeringen. 
 
Det dokumenteredes gennem journalføring, at de ændrede regler for indhentning af informeret 
samtykke overholdes. 
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Evalueringsmetode for frikommuneforsøget: 
 
10 tilfældigt udvalgte journaler fra hvert team (= 50 journaler) gennemgås for notater fra 1/1, 2014 til og 

med 31/12, 2015. 

Her noteres følgende: 

For at vurdere, om tandplejen har gjort, hvad der er aftalt: 

Det checkes, om informeret samtykke er indhentet, som beskrevet i retningslinjen 

”Informeret samtykke i Tandplejen” 

Succesrate: 80 % af journalerne skal være i orden. 

For at vurdere, om frikommuneforsøget har været en lettelse: 

Det tælles, hvor mange gange, tandplejen har kunnet undlade at indhente specielt samtykke 

til en behandling, fordi tandplejen havde det generelle samtykke. 

 

Evalueringen: 
 
Der er i januar 2016 foretaget en journalaudit på følgende måde: 

10 tilfældigt udvalgte journaler fra hvert team i Børn- og Ungetandplejen blev gennemgået – i alt 50 
journaler. 
Alle journalindføringer i tidsrummet 1/1, 2014 til 31/12, 2015 blev vurderet. 
 
Det blev vurderet: 

 Om Tandplejen har fulgt den vejledning tandplejen selv lavede om håndtering af informeret 
samtykke i tandplejen (bilag 1) 

 Om tandplejen i forsøgsperioden har undgået at indhente informeret samtykke, fordi der allerede 
var et generelt samtykke – og hvor ofte. 

 
 

Resultat 
 
Ved gennemgang af de 50 journaler, som er tilfældigt udvalgt i gruppen af børn fra 6-12 år, findes der kun 3 
tilfælde af behandlinger udført uden informeret samtykke – svarende til 6 % 
Dette resultat må siges at være meget tilfredsstillende, idet succeskriteriet var, at ikke mere end 20 % af 
behandlingerne måtte ligge i denne kategori. 
 
Der er givet og journalført generelt, informeret samtykke på 37 børn. 
10 børn har ikke fået behandling, der kræver samtykke i perioden. 
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Dette viser, at Tandplejens vejledning i at indhente samtykke har lettet arbejdsgangen for medarbejderne, 
således at de i de fleste tilfælde får indhentet det generelle, informerede samtykke i god tid. 
 
Det viste sig ved journalgennemgangen, at i 37 tilfælde i løbet af de 2 år har tandplejen ”sparet” at 
indhente informeret samtykke, fordi det generelle informerede samtykke allerede var indhentet. 
Det giver en besparelse af såvel Tandplejens som patienternes tid, da man har kunnet udføre f. ex. en 
fluorpensling, når barnet var til anden behandling, frem for at skulle indhente samtykke igen og derefter 
indkalde til et nyt besøg. 
Det er desuden med til, at give patienterne en bedre og mere smidig behandling. 
 

Konklusion: 
 
Muligheden for at indhente et generelt informeret samtykke til visse behandlinger i Tandplejen har haft 
den ønskede effekt, idet små forebyggende behandlinger har kunnet udføres med det samme, også selvom 
forældrene ikke er med. 
 
Børn og forældre er blevet sparet for ekstra tider, opringninger og besvær med at sende informeret 
samtykke til disse behandlinger. 
Det anbefales derfor, at den afprøvede arbejdsgang får permanent karakter fremover. 
 
Endvidere anbefales det at udvide det generelle, informerede samtykke til også at kunne omfatte: 

 Lakeringer 

 Ukompliceret fyldningsbehandling  
 
 
 
 
Den 26. februar, 2016 
Anne Busch 
Overtandlæge 
Tandplejen Vejle Kommune 
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Sammenfatning – hvad lærte vi?  
Vejle Kommune har sammen med fire andre frikommuner deltaget i et frikommuneforsøg om 

vederlagsfri fysioterapi. Evalueringen dækker perioden fra februar 2014 til september 2015. 

  

Ordningen om den vederlagsfri fysioterapi blev indført i 1989. Den er for borgere med sygdomme, 

der over tid med sikkerhed nedsætter den fysiske og for nogle sygdommes vedkommende også den 

kognitive formåen. Helhedsorienteret, sammenhængende og målrettet behandling er derfor særdeles 

væsentligt. 

  

Evalueringen viser, at der stadig er væsentlige problemer med ordningen i forhold til 6 afgørende 

punkter:  

 

1. Der mangler sammenhæng mellem reelt myndighedsansvar og finansieringsansvar. 

Frikommuneforsøget har kun givet kommunen muligheden for at rådgive, men ikke 

muligheden for, ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at afgøre hvilke borgere, der er 

omfattet af ordningen. Dvs. gennem frikommuneforsøget har lægerne kunnet vælge at 

gennemføre henvisningen, selv om kommunen vurderede, at en borger ikke var omfattet af 

ordningen.  

 

Når en borger er henvist, har kommunen endvidere ikke indflydelse på typen, hyppigheden 

eller varigheden af behandlingen, idet frikommuneforsøget kun har givet mulighed for at 

rådgive de privatpraktiserende fysioterapeuter i forhold til behandling. Dermed har 

kommunen ikke mulighed for at sikre, at behandlingens indhold lever op til formålet med 

ordningen og sigter mod borgerens funktionsproblem. Myndighedsansvaret er derved ikke 

reelt, hverken i frikommunerne eller øvrige kommuner, og kommunerne har derved reelt 

kun finansieringsansvaret. 

 

2. Tvetydighed: Sundhedsstyrelsens retningslinjer er mange steder tvetydige, hvilket giver 

problemer i forhold til at vurdere, hvilke borgere, der er omfattet af ordningen. Det 

koordinerende team har i forsøgsperioden gennemført omfattende vurderinger i forhold til, 

om en borger var omfattet af ordningen, og har bl.a. trukket på rådgivning fra 

Sundhedsstyrelsen. Alligevel har det har vist sig meget vanskeligt at sikre entydighed om, 

hvilke borgere, der var omfattet. På trods af kommunens udvidede kendskab til borgeren i 

forhold til hjælpemidler samt inddragelse af adskillige fagpersoner, viser evalueringen, at 

både det koordinerende team og læger har oplevet, at fortolkningsrummet i vejledningen er 

meget bredt. 

 

3. Det er vanskeligt at skabe en målrettet behandling sammen med borgerne. Evalueringen 

viser, at funktionsevnen og det aktuelle sygdomsbillede ofte mangler på henvisningen fra 

lægerne. Den efterfølgende fysioterapeutiske indsats kan derfor ramme ved siden af behovet 

set i relation til ordningens formål, hvor behandlingen skal rette sig mod borgerens 

funktionsproblem. 

 

Samme problematik gælder for undtagelsesredegørelserne
1
, som er udarbejdet af 

fysioterapeuterne. Her mangler også ofte en beskrivelse af borgerens funktionsproblem. 

                                                 
1
 Se definition af undtagelsesredegørelser s. 18 
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Ligeledes kan dette betyde, at formålet med behandlingen ikke er gjort tilstrækkeligt 

eksplicit, og at behandlingen kan mangle målrettethed. 

 

4. Den nuværende opgavedeling medfører, at det er svært at skabe sammenhæng i tilbuddene 

for visse borgergrupper. Gennem forsøgsperioden har det været hensigten netop at skabe en 

mere målrettet og sammenhængende indsats via den kommunale koordinators funktion.  

Men netop når der er brug for en tværfaglig indsats vurderes det, at ordningen ikke er særlig 

velegnet, idet borgerne med komplekse problemstillinger ofte ville have langt større gavn af 

et samlet tilbud, der hvor borgerne i forvejen opholder sig, f.eks. på plejehjem eller 

specialinstitution. 

 

5. Lægen skal vurdere, om borgeren opfylder handicapkriteriet, men det er kommunen, der 

visiterer hjælpemidler til borgeren, ligesom det er kommunen, der leverer øvrige tilbud til 

borgeren. Som en del af frikommuneforsøget har den kommunale koordinator rådgivet 

lægerne om handicapkriteriet. Kommunen anerkender, at lægen har et godt kendskab til 

deres patienter og har mulighed for at spørge ind til borgerens hjælpemidler og anden 

personlig hjælp i hjemmet. Men eftersom kommunen visiterer til såvel hjælp som til 

hjælpemidler, har kommunen et udvidet kendskab hertil, og har derfor kunnet supplere 

lægens viden om borgeren - også i forhold til om der har været kommunale visitationer, om 

der er sket ændringer i borgerens situation mv. Særligt ved komplekse problemstillinger er 

der potentielt mulighed for at udnytte kommunens kendskab til borgeren bedre gennem en 

kommunal vurdering helt fra start i forbindelse med opstart af fysioterapeutisk træning hos 

privatpraktiserende fysioterapeuter, i stedet for arbejdsgangen i sin nuværende form. 

 

 

6. Diagnosen som henvisningskriterium: For at være omfattet af ordningen om vederlagsfri 

fysioterapi skal borgeren bl.a. have en af de diagnoser, som står i Sundhedsstyrelsens 

vejledning. Det er dermed ikke først og fremmest graden af funktionsnedsættelse, der afgør, 

om borgeren er omfattet af ordningen, men også opfyldelsen af diagnosekriteriet. Det 

betyder, at der i nogle tilfælde ikke er sammenhæng mellem nødvendigheden af 

fysioterapeutisk behandling, og om borgeren er omfattet af ordningen. Nogle borgere kan 

have alvorlige funktionsnedsættelser uden at være omfattet af ordningen, fordi de ikke 

opfylder kravet om at have en bestemt diagnose, mens andre kan have mindre 

funktionsnedsættelser og være omfattet af ordningen. 

 

Samlet set giver ovenstående anledning til en række overvejelser om nytænkning af den 

vederlagsfri fysioterapi og sammenhæng i tilbuddene til målgruppen. Det er der redegjort for i 

sidste del af rapporten. Man kunne eksempelvis overveje en ændring af lovgivningen, således at der 

tages udgangspunkt i borgerens funktionsevne. Der peges også på, at det ville være optimalt at 

anvende kommunens kendskab til borgeren og borgerens øvrige tilbud helt fra start i forbindelse 

med den fysioterapeutiske behandling. Lægernes rolle kunne også med fordel ændres, således at 

den kommer til at svare til nuværende praksis på andre områder, hvor lægen f.eks. jævnfør lov om 

social service indsender en korrespondance til kommunen om vurdering af borgerens 

træningsbehov eller ønske om socialmedicinsk sagsbehandling mm.  
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Baggrund for og beskrivelse af frikommuneforsøget 
I 2008 vedtog Folketinget en ændring af Sundhedsloven, hvor målgruppen for vederlagsfri 

fysioterapi blev udvidet fra kun at bestå af borgere med svært fysisk handicap til også at omfatte 

borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressive sygdomme. Derudover fik kommunerne 

mulighed for selv at oprette tilbud med vederlagsfri fysioterapi. Borgeren kunne stadig frit vælge 

fysioterapeut, så borgerens frie valg forblev derved upåvirket af kommunens mulighed for at oprette 

tilbud. Vejle Kommune har kun i begrænset omfang benyttet sig af dette, og det er dermed primært 

de privatpraktiserende fysioterapeuter, der udfører den vederlagsfri fysioterapi for borgerne i Vejle 

Kommune. 

 

Endvidere indebar lovændringen, at myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi overgik fra 

regionerne til kommunerne. Kommunerne har i dag således både myndigheds- og 

finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi. Eftersom myndighedsansvaret ikke indebærer 

retten til henvisning til vederlagsfri fysioterapi, er ansvaret for økonomi og visitation fordelt på to 

forskellige instanser. Den vederlagsfri fysioterapi adskiller sig derved fra Lov om Social Service, 

hvor § 86 vedrørende træning giver kommunen mulighed for at udøve et reelt samlet visitations- og 

myndighedsansvar.  

 

Baggrunden for frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi er en række 

uhensigtsmæssigheder i den nuværende ordning, der generelt giver kommunerne en meget lav grad 

af indflydelse på ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har hverken indflydelse på, 

hvem der henvises, eller hvilken behandling borgeren tilbydes, herunder typen, intensiteten og 

varigheden af behandlingen. Som beskrevet indledningsvist er der seks væsentlige problemområder 

i forhold til den nuværende ordning: 

 

1. Vanskeligt at skabe en målrettet behandling sammen med borgeren. 

2. Svært at skabe sammenhæng i tilbuddene for borgeren. 

3. Koordineringsproblemer i forhold til at lægen vurderer om borgeren opfylder 

handicapkriteriet, og kommunen visiterer hjælpemidler og leverer øvrige tilbud til borgeren.  

4. Manglende sammenhæng mellem reelt myndighedsansvar og finansieringsansvar. 

5. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er mange steder tvetydige. 

6. Problemer i forhold til diagnosen som henvisningskriterie. 

 

Med frikommuneforsøget har Vejle Kommune jf. § 26a i Lov om frikommuner fået mulighed for at 

stille krav om, at alment praktiserende læger skal videregive oplysninger om henvisninger til 

vederlagsfri fysioterapi til frikommunen. Frikommuneforsøget har ikke ændret ved selve ordningen 

om den vederlagsfri fysioterapi eller omfanget af behandlingstilbuddet, men har givet kommunen 

mulighed for at rådgive borgere, privatpraktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Dvs. den ændring, som frikommuneforsøget har skabt, har kun været at give kommunen mulighed 

for at vurdere lægernes henvisninger samt undtagelsesredegørelser. 

 

Konkret har lovændringen betydet nedsættelse af et kommunalt koordinerende team, der har 

modtaget lægernes henvisninger, dog kun til vurdering og vejledning og ikke til godkendelse. 

Teamet i Vejle Kommune har bestået af en koordinator samt af fysioterapeuter, ergoterapeuter og 

sagsbehandlere. Vejle Kommune har endvidere haft et samarbejde med de privatpraktiserende 

fysioterapeuter, praktiserende læger og borgere.  
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Arbejdsgange ved henvisning og undtagelsesredegørelse 

I de følgende to figurer skitseres de samlede arbejdsgangene ved henvisninger og 

undtagelsesredegørelser for de forskellige parter i processen – læger, fysioterapeuter, kommune og 

borger.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gennem frikommuneforsøget har kommunen endvidere fået mulighed for at undersøge kvaliteten af 

ordningen, herunder undersøge henvisninger og undtagelsesredegørelser og dermed få indblik i, om 

f.eks. borgerens funktionsevne og funktionsproblem var tilstrækkeligt belyst af læger og 

fysioterapeuter.  

 

Vederlagsfri fysioterapi er gratis fysioterapi for to grupper af personer: 

1. Svært fysisk handicappede 

2. Personer, der lider af en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 
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Begge grupper skal have en diagnose, som findes på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste, se bilag 1.  

Formålet med fysioterapien er at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner, som 

skyldes borgerens diagnose. Både børn og voksne er omfattet af ordningen, som indeholder fire 

overordnede diagnosegrupper: 

 

 Medfødte eller arvelige sygdomme 

 Erhvervede neurologiske sygdomme 

 Fysiske handicap som følge af ulykke 

 Funktionsnedsættelse i led og/eller muskler som følge at inflammatoriske gigtsygdomme. 

 

For at en borger med svært fysisk handicap er omfattet af ordningen, skal personen ifølge 

Sundhedsstyrelsen opfylde alle nedenstående kriterier: 

 

 Personen har et svært fysisk handicap 

 Tilstanden er varig 

 Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten, bilag 1. 

 

Handicapkriteriet vurderes ud fra Sundhedsstyrelsens definition: ”En person, som kan klare sig selv 

indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, 

har ikke et svært fysisk handicap.” En tilstand betegnes som varig, når det vurderes, at den vil vare 

mindst 5 år.  

 

Borgere med en progressiv lidelse skal ifølge Sundhedsstyrelsen opfylde alle nedenstående kriterier 

for at være omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi: 

 Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom 

 Tilstanden er varig 

 Personen har en diagnose, som er klassificeret som en progressiv sygdom på diagnoselisten, 

bilag 1  

 Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet 

relevant speciale. 

 

Som udgangspunkt skal alle personer i ordningen om vederlagsfri fysioterapi træne på hold, dvs. 

både personer med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af en 

progressiv lidelse.  
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Følgende opsummerer det nye med frikommuneforsøget, og hvad der ikke er ændret med 

frikommuneforsøget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DET NYE MED FRIKOMMUNEFORSØGET 

 Kommunen modtager lægernes henvisninger og fysioterapeuternes undtagelsesredegørelser.  

 Nedsættelse af et kommunalt koordinerende team, som har: 

- Undersøgt kvaliteten af henvisninger og undtagelsesredegørelser, f.eks. om borgerens 

funktionsproblem var beskrevet 

- Rådgivet læger og fysioterapeuter om henvisningskriterier og udarbejdelse af 

undtagelsesredegørelser 

- Tilbudt borgerne en helhedsvurdering, dvs. tilbudt rådgivning i forhold til at sætte mål 

med behandlingen sammen med borgeren. 

 
IKKE ÆNDRET MED FRIKOMMUNEFORSØGET 

 Lægerne har som hidtil haft henvisningsretten under frikommuneforsøget, kommunen har 

kun haft mulighed for at rådgive lægerne. 

 Fysioterapeuterne har som hidtil kunnet afgøre typen, intensiteten og varigheden af 

behandlingen. Kommunen har også her kun haft mulighed for at rådgive. 
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Formål med forsøget 
Formålet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af den vederlagsfri fysioterapi, målrette 

indsatsen og sikre sammenhængende opgaveløsning til gavn for borgerne
2
. Frikommuneforsøget 

har endvidere som mål, at øge kvaliteten i kommunikation og samarbejde med læger, 

fysioterapeuter og borgere. Det er i forlængelse heraf en ambition at reducere fejlhenvisninger.  

 

I forhold til at fremme sammenhængen i opgaveløsningen er det et mål, at mange borgere får 

udarbejdet en helhedsvurdering samt at øge den oplevede kvalitet af sammenhæng i ordningen set 

fra både lægernes, fysioterapeuternes og borgernes side samt fra den kommunale synsvinkel.  

 

Det bemærkes, at det i forhold til den oprindelige frikommuneansøgning, under implementeringen 

af frikommuneforsøget grundet ressourcemæssige udfordringer har vist sig ikke at være muligt at 

evaluere på en målsætning om, at kvaliteten skulle løftes ved at borgerne ville opleve en bedring i 

deres funktionsevne og helbred i hverdagen og i deres arbejdsliv. 

 

Projektets aktiviteter 
Frikommuneforsøget har betydet nedsættelse af et kommunalt koordinerende team, der har vurderet 

lægernes henvisninger og fysioterapeuternes undtagelsesredegørelser. Følgende figur viser 

koordinatorens rolle i organiseringen af frikommuneforsøget vedrørende vederlagsfri fysioterapi i 

Vejle Kommune. 

 

 
 

Koordinators rolle har som nævnt bestået af rådgivning af borgere, læger og fysioterapeuter. 

Derudover har koordinator vurderet lægernes henvisninger og fysioterapeuternes 

undtagelsesredegørelser sammen med Vejle Kommunes team af fysioterapeuter, ergoterapeuter og 

sagsbehandlere. 

 

Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi” har været udgangspunktet 

for vurderingerne. Herudover blev Vejle Kommunes omsorgssystem, Uniq, samt Vejle Kommunes 

journalsystem, SBSYS, anvendt. For yderligere at kvalificere vurderingerne har koordinator haft 

omfattende faglig sparring med de øvrige frikommuner gennem frikommuneforsøget. Derudover 

har der løbende været dialog med Sundhedsstyrelsen med henblik på afklarende spørgsmål af 

generel karakter. Indsatsen for at vurdere kvaliteten af lægernes henvisninger og fysioterapeuternes 

undtagelsesredegørelser har således været omfattende, hvor ekspertudtalelser jævnligt er indhentet.  

 

                                                 
2
 Frikommunernes ansøgning 01.11.2012: Vederlagsfri fysioterapi – en koordineret og sammenhængende indsats til 

anden lovgivning på træningsområdet. 
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Koordinatorfunktionen har også indeholdt omfattende dialog med de privatpraktiserende læger, 

fysioterapeuter og borgere. Dialogen med borgerne har bl.a. omhandlet koordinering af den 

fysioterapeutiske træning med de øvrige tilbud, borgeren evt. modtog i kommunen, samt om 

borgeren evt. kunne have gavn af at søge andre tilbud ud over den vederlagsfri fysioterapi, dvs. der 

er søgt at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret forløb.  

 

Koordinator har desuden spurgt ind til borgernes målsætninger og rådgivet om, hvordan 

målsætningerne bedst kunne nås, herunder er f.eks. rådgivet om træning og hjælpemidler. Dialogen 

med fysioterapeuterne har også omhandlet borgerens træning, hvor mulige behandlingsplaner er 

drøftet ud fra borgernes målsætninger og funktionsniveau. Endvidere har der været omfattende 

dialog med de privatpraktiserende læger, hvor der bl.a. er rådgivet om henvisning til vederlagsfri 

fysioterapi. 

 

Da koordinatorfunktionen kun har haft rådgivende karakter, har der ikke været mulighed for 

gennem koordinatorfunktionen at henvise borgere til fysioterapeutisk træning, hverken vederlagsfri 

fysioterapi eller fysioterapi efter andre lovgivninger.  Ligeledes har koordinator ikke haft mulighed 

for at kunne afgøre, om en borger skulle have mere eller mindre fysioterapeutisk træning, eller evt. 

en anden træning. 

Koordinator i Vejle Kommune er uddannet fysioterapeut og har betydelig erfaring dels som 

fysioterapeut i den kommunale sektor og dels som tidligere privatpraktiserende fysioterapeut. 

 

Dialogen med fysioterapeuterne har endvidere bestået af besøg på klinikkerne, hvor bl.a. 

ydelsesmønsteret er drøftet. 

 

Sideløbende med frikommuneforsøget har endvidere kørt ”Samordningsprojekt Vederlagsfri 

Fysioterapi ” i samarbejde med Region Syd og en række øvrige kommuner i regionen, hvor der er 

blevet udarbejdet et testkatalog for at hjælpe klinikkerne i gang med systematisk testning og øge 

dialogen med klinikkerne. 
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Evalueringsmetode 
Evalueringen er en kombination af en effektevaluering med fokus på de kvantitative effekter af 

frikommuneforsøget og en procesevaluering med fokus på processer, relationer og sammenhænge 

blandt aktørerne. Der anvendes kvantitative data, i form af egenproducerede data hovedsageligt 

indsamlet i forbindelse med koordinators arbejde, men også i form af centrale data fra eSundhed 

omkring de aktivitetsmæssige og økonomiske effekter. Der anvendes endvidere kvalitative data 

indsamlet via interviews. Data til grund for evalueringen er indsamlet i perioden februar 2014 - 

september 2015. 

 

I forhold til de kvalitative data er der udført semistrukturerede interviews med 2 læger, 2 

fysioterapeuter og 3 borgere samt koordinator. Herigennem er det undersøgt, hvordan de har 

oplevet kvaliteten af kommunikationen og samarbejdet med kommunen. Desuden er der gennemført 

semistruktureret interview med koordinator, også med fokus på den oplevede kommunikation under 

frikommuneforsøget. Gennem de semistrukturerede interviews er desuden undersøgt den oplevede 

kvalitet og sammenhængen i forløbet både set fra lægers, fysioterapeuters, koordinators og 

borgernes side. 

  

For at undersøge lægernes henvisninger og fysioterapeuternes undtagelsesredegørelser har det 

koordinerende team gennemført et omfattende undersøgelsesarbejde.  Der er sparret med 

fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere internt i kommunen, og derudover har der 

løbende været kontakt og sparring med de øvrige frikommuner samt Sundhedsstyrelsen. 

Kommunens journalsystem, SBSYS, og kommunens omsorgssystem, Uniq, er desuden anvendt i 

vurderingen af henvisninger og undtagelsesredegørelser. På baggrund af dette arbejde er der 

indsamlet en række kvantitative data omkring sammensætningen af deltagerne i forsøget samt 

omkring koordinators vurdering af henvisninger, undtagelsesredegørelser samt rådgivning og 

vejledning af borgere mv. 
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Resultater af forsøget 
I alt deltog 554 personer i frikommuneforsøget i perioden februar 2014 til september 2015. Disse 

personer er udgangspunktet for de følgende analyser. Af nedenstående figurer gives først et overblik 

over sammensætningen af de deltagende borgere i frikommuneforsøget. 

 

  

 

 

 
Figur 1: Sammensætning af borgere i frikommuneforsøget 

 

Det ses, at der var flere kvinder (58 %) end mænd (42 %) blandt de deltagende borgere i forsøget. 

Aldersmæssigt er de fleste deltagende borgere mellem 18-64 år (52 %).  

Gennemsnitsalderen for de deltagende borgere i forsøget er 53,8 år. Hovedparten af de deltagende 

borgere har et svært fysisk handicap (80 %).   

I forhold til henvisningsområder er tyngden i høj grad på ordinær vederlagsfri fysioterapi og 

undtagelsesredegørelser indenfor dette område, dækkende tilsammen 95 % af borgerne i 

frikommuneforsøget.  

I forhold til de underliggende diagnoser for de deltagende borgere er der seks primære 

diagnosegrupper, med mellem 5-13 % pr. gruppe, som dækker ca. 60 % af de deltagende borgere. 

Dette gælder følger efter hjerneblødning, dissemineret sklerose, Parkinsons sygdom, kronisk 

leddegigt, spastisk lammelse samt anden medfødt eller arvelig sygdom.  
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Undersøgelse af henvisningerne 
Det er lægernes henvisninger, der danner udgangspunktet for den fysioterapeutiske behandling.  I 

henvisningen skal lægen bl.a. skrive hvad borgerens funktionsproblem er, så fysioterapeuten 

efterfølgende ved, hvad behandlingen skal rettes mod. 

 

Det koordinerende team, som har bestået af fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere, har 

med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen vejledning foretaget omfattende vurderinger af 

henvisningerne. Der er sparret med de øvrige frikommuner samt læger i Sundhedsstyrelsen, og der 

er således udført en grundig tværfaglig vurdering i forhold til den enkelte henvisning. 

 

Nedenstående figur viser totalresultat for hele perioden.  69 % af lægernes henvisninger udfyldt 

forkert, og 31 % er udfyldt korrekt. Dvs. 293 henvisninger er udfyldt forkert, og 131 er udfyldt 

korrekt ud af de i alt 424 henvisninger. I alt er der altså mere end dobbelt så mange forkert udfyldte 

henvisninger som korrekt udfyldte henvisninger under frikommuneforsøget. 

 

 

 
Figur 2. Er henvisningen korrekt udfyldt? 

 

 

Når man kigger på udviklingen over tid, ses følgende udvikling fra 2014 til 2015: 
 

 

 
Figur 3. Henvisningerne over tid fra 2014-2015. 
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Forventningen var, at frikommuneforsøget ville medføre en højere andel af korrekt udfyldte 

henvisninger, dvs. fra 2014 – 2015. Dette er også tilfældet, idet andelen af forkert udfyldte 

henvisninger er faldet fra 75 % til 61 % gennem forsøgsperioden, og er andelen af korrekt udfyldte 

henvisninger steget fra 25 % til 39 %. Dog viser tallene, at der stadig er omfattende problemer i 

forhold til henvisningerne, idet der i slutåret 2015 stadig var flere forkert udfyldte henvisninger end 

korrekte. 

 

 

Hvad er årsagerne til de ukorrekte henvisninger? 
Når man kigger på årsagerne til de ukorrekte henvisninger, ses følgende billede: 

 
Figur 4. Årsager til ukorrekte henvisninger. 

 

Som det ses af ovenstående figur er hovedårsagen til de ukorrekte henvisninger (68 %), at lægerne 

ikke har beskrevet borgerens aktuelle sygdomsbillede og funktionsproblem (i figuren kaldet 

”sygdom og funktion”). Dette svarer til, at 198 henvisninger ud af de 293 ukorrekte henvisninger, 

mangler en beskrivelse af det aktuelle sygdomsbillede og funktionsevnen. 

 

Den manglende beskrivelse kan medføre, at den efterfølgende behandling, som foretages af de 

praktiserende fysioterapeuter, ikke bliver målrettet det funktionsproblem, som borgeren har. Det vil 

i stedet være op til fysioterapeuten at adskille, hvilken behandling, der hører ind under den 

vederlagsfri ordning, og hvilken behandling, der ikke er omfattet af ordningen for borgeren. 

 

Ud fra interview med to læger fokuserer nogle læger ikke så meget på borgerens funktionsproblem 

ved en genhenvisning, men i højere grad ved førstegangshenvisninger, idet lægerne finder 

beskrivelsen af funktionsevnen mest relevant ved førstegangshenvisninger. Det bemærkes, at i 

denne undersøgelse er alle henvisninger undersøgt samlet, dvs. både førstegangshenvisninger og 

genhenvisninger. 
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Ud fra kommunens vurdering, er det dog stadig aktuelt at få beskrevet borgerens funktionsproblem 

på henvisningen hvert år, dvs. også ved en genhenvisning, idet der kan ske ændringer for borgeren, 

der evt. skal afspejles i behandlingen. Kommunen mener derfor, at der både ved 

førstegangshenvisninger og ved genhenvisning bør tages stilling til, hvilke funktionsproblemer 

borgeren (gen)henvises med, således at der til stadighed, dvs. årligt, tages eksplicit stilling til, hvad 

behandlingen skal rette sig mod. Endvidere foreskriver vejledningen, at en henvisning bør 

indeholde en beskrivelse af borgerens aktuelle sygdomsbille og funktionsevne. 

 

 

 

Opfyldelse af kriterier for at være omfattet af ordningen 
Ud over at det er undersøgt, hvorvidt selve henvisningerne var udfyldt korrekt, altså om der f.eks. 

var en beskrivelse af borgerens funktionsproblem på henvisningen, er det ligeledes undersøgt, hvor 

mange borgere, der var omfattet af ordningen. Dvs. om de henviste borgere var berettiget til 

vederlagsfri fysioterapi ud fra en vurdering i det koordinerende team - uanset om 

henvisningsblanketten i øvrigt var korrekt udfyldt. 

 

Som nævnt har det tværfaglige team gennemført omfattende vurderinger med inddragelse af bl.a. 

udtalelser fra læger i Sundhedsstyrelsen.
3
 

 

Det er vurderet, at 369 henvisninger (87 %) opfyldte kriterierne for vederlagsfri fysioterapi, og 38 

(9 %) opfyldte ikke kriterierne. Der var 17 (4 %) tvivlstilfælde, hvor det var vanskeligt at vurdere, 

om borgeren var omfattet, grundet kompleksitet i problemstillingen set i relation til 

Sundhedsstyrelsens vejledning. 

 

 

 

 
 
Figur 5. Oversigt over om kriterierne for at være omfattet af ordningen er opfyldt. 

 

                                                 
3
 Mht. afklarende spørgsmål til Sundhedsstyrelsen er der spurgt nærmere ind til de generelle retningslinjer i 

Sundhedsstyrelsens vejledning om, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at en borger er omfattet af ordningen. 
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De 38 henvisninger, hvor kriterierne ikke var opfyldt, skyldtes primært, at handicapgraden ikke gav 

ret til vederlagsfri fysioterapi (16 henvisninger) eller at diagnosen ikke opfyldte kriterierne til 

vederlagsfri fysioterapi (13 henvisninger). 

 
Som tidligere nævnt har frikommuneforsøget ikke indeholdt kommunal bemyndigelse til at afgøre, 

om en borger skulle fortsætte i ordningen eller ej, idet det kun har været muligt at rådgive lægerne 

og fysioterapeuterne. Det har været op til lægerne og fysioterapeuterne, om de ville følge det 

udvidede vurderingsgrundlag, som det koordinerende team har givet. Gennem forsøgsperioden har 

det ikke været muligt at følge op på, om rådgivningen er blevet fulgt. 
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Undersøgelse af undtagelsesredegørelserne 
Som tidligere nævnt er det fysioterapeuterne, som udarbejder undtagelsesredegørelsen, hvorefter 

den sendes til lægen, og – under frikommuneforsøget - også til det koordinerende team. 

 

Det koordinerende team har kigget på undtagelsesredegørelserne bl.a. for at undersøge kvaliteten af 

dem, dvs. f.eks. i hvilket omfang, der er givet tilstrækkelige begrundelser for den ekstra behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hvad er en undtagelsesredegørelse? 

Jf. Overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi § 32 kan patientgruppen, der er omfattet af 

overenskomsten, og dermed er omfattet af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, få en henvisning til 

holdtræning eller højst 20 individuelle behandlinger, som kan suppleres med eller erstattes af 

holdtræning.  

Træningen skal ud fra en vurdering af patientens sygdom og tilstand i videst muligt omfang foregå 

på hold.  

 Borgere der er henvist med et svært fysisk handicap kan som udgangspunkt modtage op til 

20 individuelle fysioterapeutiske behandlinger (’Behandling’ vil sige enten individuel 

træning eller manuel behandling). 

Hvis borgeren har et behov ud over 20 behandlinger, kan der udarbejdes en 

undtagelsesredegørelse, hvor fysioterapeuten fagligt dokumenterer det ekstra 

behandlingsbehov. 

 For borgere med en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv lidelse skal der 

udarbejdes en undtagelsesredegørelse for at behandle individuelt ud over den første 

individuelle konsultation. 

 

Der er dermed forskel på, hvornår der skal udarbejdes en undtagelsesredegørelse alt efter om 

borgeren er svært fysisk handicappet eller har en funktionsnedsættelse som følge af en 

progressiv sygdom.  

For begge grupper gælder dog, at behandlingsbehovet dokumenteres i en 

undtagelsesredegørelse udarbejdet af fysioterapeuten og underskrives af både 

fysioterapeuten, patienten og lægen og sendes til Samarbejdsudvalget.  
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Undtagelsesredegørelserne er undersøgt på tre parametre: 

 

1. Funktionsproblem: 

 Borgerens funktionsproblem, dvs. har borgeren problemer med som følge af sin 

henvisningsdiagnose – f.eks. nedsat gangfunktion. 

 

2. Beskrivelse af borgeren 

En beskrivelse af hvilke faktorer, der gør, at borgeren har funktionsproblemer – f.eks. nedsat 

muskelstyrke, nedsat bevægelighed i ankelled, nedsat balance mm. 

 

3. Indstilling på undtagelsesredegørelsen: 

Begrundelsen for at borgeren skal have yderligere individuel behandling end 20 

behandlinger eller hvorfor behandlingen skal foregå individuelt og ikke kan varetages som 

holdtræning)
 4

 

 

 

 

I det følgende er de tre parametre beskrevet hver for sig, og derefter er det beskrevet, om der er sket 

en udvikling over tid gennem frikommuneforsøget. 

 

 

Borgerens funktionsproblem 
Som det ses af nedenstående figur, indeholder kun 50 % af undtagelsesredegørelserne tilstrækkelige 

oplysninger om funktionsproblemet: 

 

 
Figur 6. Funktionsproblem på undtagelsesredegørelsen. 

 

 

46 % har mangelfulde oplysninger, og 4 % indeholder ingen oplysninger. 

 

Dette svarer til, at ud af de i alt 369 undtagelsesredegørelser, har 186 tilstrækkelige oplysninger, 

170 har mangelfulde oplysninger, og 13 har ingen oplysninger. 

 

                                                 
4
 Dvs. begrundelse for, at borgeren skal have: (1) Mere end 20 behandlinger eller (2) Mere end én individuel 

konsultation (gælder borgere med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv lidelse). 
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Funktionsproblemet er som tidligere nævnt det, som behandlingen skal tage afsæt i, idet den 

fysioterapeutiske behandling skal rettes mod funktionsproblemet. Det anses derfor som 

problematisk, at kun halvdelen af undtagelsesredegørelserne indeholder tilstrækkelige oplysninger 

om funktionsproblemet. Behandlingen kan risikere at blive generel i stedet for specifikt at forholde 

sig til formålet med ordningen. 

 

Beskrivelse af borgeren 
Mht. beskrivelsen af borgeren på undtagelsesredegørelserne, er det endnu færre, nemlig 36 %, der 

indeholder tilstrækkelige oplysninger:  

 

 
Figur 7. Beskrivelse af borgeren på undtagelsesredegørelsen. 

 

60 % indeholder mangelfulde oplysninger, og 5 % indeholder ingen oplysninger i forhold til 

beskrivelse af borgeren. Dette svarer til, at ud af de i alt 369 undtagelsesredegørelser, har 131 

tilstrækkelige oplysninger, 220 har mangelfulde oplysninger, og 18 har ingen oplysninger. 

Også her kan den manglende beskrivelse betyde, at behandlingen kan mangle målrettethed. 
 

Indstilling af borgeren 
Af nedenstående figur ses, at mht. indstilling af borgeren er det også kun ca. en tredjedel af 

undtagelsesredegørelserne, dvs. 36 %, der indeholder tilstrækkelige oplysninger vedrørende 

indstilling af borgeren: 

 
Figur 8. Indstilling på undtagelsesredegørelse. 
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54 % af undtagelsesredegørelserne har mangelfulde oplysninger i forhold til indstillingen på 

undtagelsesredegørelsen og 10 % har ingen oplysninger. Dette svarer til, at ud af de i alt 369 

undtagelsesredegørelser, har 132 tilstrækkelige oplysninger, 

199 har mangelfulde oplysninger, og 38 har ingen oplysninger. 

 

Ud fra ovenstående data ses, at i mere end halvdelen af undtagelsesredegørelserne mangler der 

oplysninger. Dermed er grundlaget for at praktiserende læge kan tage stilling til indstillingen ikke 

fyldestgørende, og i forhold til at sikre en målrettet behandling kan dette være problematisk. 

 

 

Undtagelsesredegørelser – udvikling over tid 

De tre parametre på undtagelsesredegørelserne er også undersøgt over tid, dvs. om der er sket en 

udvikling fra 2014-2015. Som det ses af nedenstående tre figurer, er der ikke mange ændringer fra 

2014-2015 for hverken beskrivelse af funktionsproblemet, beskrivelse af borgeren eller indstilling 

på undtagelsesredegørelserne: 
 

 

 
Figur 9. Funktionsproblem på undtagelsesredegørelse fra 2014-2015. 

 

 

 

 
Figur 10. Beskrivelse af borger på undtagelsesredegørelse fra 2014-2015 
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Figur 11. Indstilling på undtagelsesredegørelse fra 2014-2015. 

 

 

Samlet set ses altså mod forventning ikke en forbedring i undtagelsesredegørelserne gennem 

frikommuneforsøget. Der er også i 2015 utilstrækkelige oplysninger på alle tre parametre på ca. 

halvdelen af undtagelsesredegørelserne. Umiddelbart er det vanskelligt at forklare tallene. Muligvis 

er undtagelsesredegørelserne blevet vurderet hårdere undervejs i projektet af det koordinerende 

team. Det kan også overvejes, om vejledningen til fysioterapeuterne i, hvordan man udarbejder en 

undtagelsesredegørelse, er entydig/præcis nok i forhold til at beskrive, hvad en 

undtagelsesredegørelse forventes at indeholde. 

 

Som betegnelsen undtagelsesredegørelse antyder, burde der være tale om en undtagelse, når en 

borger får dette. Imidlertid viser en analyse fra 2011 i Vejle Kommune, at ca. 60-70 % af 

personerne i ordningen fik en undtagelsesredegørelse. I 2015 har tallet ligget mellem 50-55 %. 
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Øvrige kvantitative undersøgelser 

 

Dublerende tilbud 

 

 
Figur 12. Andelen, af borgere, der modtager dublerende tilbud 

 

De fleste borgere i Vejle Kommune, der modtager vederlagsfri fysioterapi (89 %) modtager ikke 

samtidig anden træning i kommunalt regi. Dette svarer til, at 63 borgere modtager anden træning i 

kommunalt regi, og at 491 ikke gør. 

 

Det bemærkes, at dublerende tilbud i Vejle Kommune i denne evaluering afspejler, hvorvidt 

borgeren modtager anden træning i kommunalt regi ud over vederlagsfri fysioterapi. Hvorvidt de 

dublerende tilbud overlapper hinanden mht. behandlingen er i denne sammenhæng ikke undersøgt. 

 

 

 

 

Helhedsvurdering 
Koordinator har sendt et brev ud til alle borgere, der indgik i frikommuneforsøget for at give et 

tilbud om en helhedsvurdering. Eftersom brevet er sendt ud til alle borgere i frikommuneforsøget er 

det også sendt til borgere, der ikke modtog andre tilbud i kommunen, og for hvem det derfor ikke 

var aktuelt. Såfremt borgeren har kontaktet kommunen har koordinator og borger taget stilling til, 

om en helhedsvurdering kunne være nyttig. Det primære mål med helhedsvurderingen har været at 

skabe et sammenhængende og mere koordineret tilbud for borgeren. 

 

Nedenstående figur viser, at 8 % af borgere i frikommuneforsøget har fået en helhedsvurdering. 
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Figur 13. Har borgeren fået udarbejdet en helhedsvurdering? 

 

 

Nedenstående figur viser, at blandt de borgere, der ikke har fået udarbejdet en helhedsvurdering 

skyldes 14 % af koordinator ikke har fundet det relevant, og 85 % at borgeren har takket nej. 

Borgere, der ikke har besvaret kommunens henvendelse, er også registreret som nej tak. Dette 

svarer til, at 47 borgere har modtaget en helhedsvurdering og 507 borgere har ikke. 

 

 

 
Figur 14. Årsager til ej udarbejdet helhedsvurdering 

 

 

Det skal dog nævnes, at selv om koordinator ikke har givet en helhedsvurdering, har der i mange 

tilfælde alligevel været kontakt med borgerne. I alt har koordinator i 230 tilfælde rådgivet borgere 

om anden eller supplerende træning i offentligt eller privat regi. I 70 tilfælde er borgere blevet 

anbefalet at supplere med anden træning eller aktivitet i den frivillige sektor, i 25 tilfælde er borgere 

blevet vejledt til at søge om hjælpemidler, i 24 tilfælde har der været kontakt til jobcenter i forhold 

til koordinering af borgerens samlede tilbud og i 22 tilfælde er borgere blevet rådgivet om at tale 

med egen læge om henvisning til kommunens sundheds- og forebyggelsestilbud.  
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Kommunens rådgivningsformer 
Alle læger og fysioterapeuter har modtaget en administrativ tilbagemelding fra koordinator i forhold 

til henvisninger eller undtagelsesredegørelser, som de har indsendt til kommunen. Derved har 

kommunen givet feedback på kvaliteten af henvisninger og undtagelsesredegørelser til læger og 

fysioterapeuter. 

Der har været kontakt med mindst 13 % af borgerne telefonisk og mindst 9 % af borgerne 

personligt gennem frikommuneforsøget. 
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Den oplevede kvalitet af kommunikationen og samarbejdet 
I denne del af analysen anvendes interviews til at undersøge, hvordan borgere, læger, 

fysioterapeuter og den kommunale koordinator har oplevet samarbejdet gennem 

frikommuneforsøget. Fokus har været på, hvordan parterne har oplevet kommunikationen og 

samarbejdet, og om borgerens forløb er blevet mere sammenhængende. 

 

Borgere, fysioterapeuter og læger er interviewet uafhængigt af hinanden. Dvs. de interviewede 

borgere er ikke nødvendigvis patienter hos de pågældende læger og fysioterapeuter. 
5
 

 

Den oplevede kvalitet hos borgere 
Borgerne er blevet spurgt ind til, hvordan de oplevede kommunikationen med koordinator, og 

hvilken rolle koordinator har spillet i deres forløb. Derudover hvordan de oplevede behandlingen på 

klinikken hos fysioterapeuten. Endvidere om der blev sat mål for træningen af fysioterapeuten, og 

om der blev lavet test på klinikken. 

 

 

Interview borger 1  
 

Oplevelsen af kontakten med koordinator 

Borgeren var generelt meget tilfreds med kommunikationen og samarbejdet med koordinator. Han 

oplyste, at koordinator var central i forhold til målsætning med træningen, og efterlyste en 

hyppigere opfølgning med koordinator. Han udtalte, at: 

 

”Hun [koordinator]har været med nede ved fysioterapeuten en eller to gange. Hun var med til at 

finde ud af, hvilken træning jeg skulle have. Der er jo ikke meget ved at træne overarme, hvis det 

ikke er det, jeg skal bruge.” 

 

Endvidere sagde han: 

 

”I stedet for at hun [koordinator] kun er inde over en gang om året, så ville det være bedre, hvis 

hun var inde over f.eks. hvert halve år og snakke både med mig og fysioterapeuten og finde ud af, 

om det er det rigtige, vi gør eller ikke gør.” 

 

Borgeren efterspurgte altså mere opfølgning end kun en gang årligt, mhp. at sikre, at det var det 

rigtige, der blev trænet. Han udtalte endvidere, at 

 

”Den [henvisningen] bliver jo bare forlænget automatisk en gang om året. Men der kan ske meget 

bare på et halvt år. Et år er lang tid at gå og træne, hvis det er det forkerte, man træner. Hvis man 

kun taler med hende [koordinator] en gang om året, kan der gå et helt år, inden man opdager det.” 

 

                                                 
5
 De interviewede læger er valgt ud fra, at de havde et godt kendskab til ordningen, idet de bl.a. har deltaget i 

arbejdsgruppen vedrørende planlægning af projektet. De interviewede fysioterapeuter er valgt ud fra, at der har været 

meget samarbejde med dem, og at den ene sad i arbejdsgruppe. De interviewede borgere er valgt ud fra at have haft 

nylig kontakt med koordinator samt have deltaget i en helhedsvurdering. 
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Ud fra borgerens udtalelser virker det til, at koordinator har haft en funktion for borgeren, som 

hverken lægen eller den praktiserende fysioterapeut havde udfyldt for ham i forhold til 

målsætningen med træningen. 

 

 

Oplevelsen af behandling hos fysioterapeut 

Borgeren var tilfreds med selve den manuelle behandling hos fysioterapeuten, og oplyste, at han 

havde brug for dette i forhold til sine funktionsproblemer. Han sagde også, at han oplevede god 

gavn af behandlingen, og kunne mærke stor forskel i forhold til ikke at træne. Men han undrede sig 

over, hvorfor han skulle selvtræne hos en fysioterapeut i stedet for i et motionscenter. Mht. til 

selvtræning mente borgeren, at han sagtens kunne klare dette uden en fysioterapeut, evt. i et 

motionscenter: 

 

”Teoretisk set kunne de [Kommunen]lige så godt have givet mig et træningskort ned til fitness.dk til 

100 kr. i måneden, i stedet for at jeg skulle gå dernede [hos fysioterapeuten] til 3-400 kr. om ugen.. 

Det ville da være meget billigere.” 

 

”Der er jo ingen grund til at jeg går sammen med en fysioterapeut hver gang [jeg træner.]Jeg ved 

jo hvilke øvelser jeg skal lave, dem har jeg fået af fysioterapeuten.” 

 

Af økonomiske grunde foretrak borgeren selv dette.  Han oplyste, at der hvor han trænede, lå der et 

motionscenter lige ved siden af fysioterapeutens lokaler, hvor han kunne udføre selvtræning, hvis 

kommunen ville betale for det i stedet, hvilket han påpegede ville være billigere. 

 

Selve den manuelle behandling understregede borgeren dog var vigtig for ham i forhold til hans 

funktionsproblemer, og denne del var nødt til at foregå med en fysioterapeut. 

 

Borgeren fortalte, at fysioterapeuten satte mål for hans behandling med hensyn til hans 

funktionsproblem, og at der hver 14 dag blev testet i forhold til at justere træningsprogrammet. 

 

 

Interview med borger 2  
 

Oplevelsen af kontakten med koordinator 

Borgeren fortalte, at koordinators rolle for hende havde været at sørge for at supplere hendes 

træning. Hun følte sig ikke længere motiveret til at træne, og koordinators funktion havde været at 

anbefale et tilbud, hvor der ”skete lidt mere”. Koordinator anbefalede ”Idræt i Dagtimerne”- et 

frivilligt tilbud om træning, hvor borgeren bl.a. kunne gå til zumba. Hun syntes generelt godt om 

Idræt i Dagtimerne som supplement til den vederlagsfri fysioterapi, fordi man her billigt kunne gå 

til mange forskellige sportsgrene. 

 

En af årsagerne til den manglende motivation var selve den sygdom, hun var henvist med.  

Hun havde sklerose, og fortalte, at det betød, at hun havde svært ved at koncentrere sig om det 

samme i længere tid af gangen, f.eks. sidde på en kondicykel alene uden motivation udefra. 

 

 

Oplevelsen af behandling hos fysioterapeut  
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Borgeren fortalte, at da hun startede sin træning, blev der lagt et program til hende af 

fysioterapeuten, som var en blanding af maskiner og øvelser. 

 

Hun sagde, at hun gik til holdtræning hos fysioterapeuten, men at hun ikke havde oplevelsen af at 

gå på et hold, da hun følte, at hun gik meget rundt for sig selv. Hun undrede sig over, at det blev 

kaldt ”holdtræning”, og hun savnede mere rådgivning og vejledning om, hvordan hun skulle træne: 

 

”Jeg forstår ikke rigtig det der system […] Man skal selv finde ud af, hvordan det foregår. Jeg ved 

godt, at jeg bare kan gå ind og banke på, men jeg skal jo vide, hvad det er, jeg skal spørge om. Det 

er vigtigt for mig, at der kommer nogen og retter på mig.” 

 

Dvs. i modsætning til den foregående borger, som fint kunne klare sin træning selv, fortalte denne 

borger, at hun faktisk ønskede mere vejledning i forhold til sin træning. 

 

Hun sagde endvidere: 

 

”Når kommunen stiller sådan et tilbud til rådighed, så er det vel for at styrke sundheden […] og så 

skal du ikke sidde alene og høvle på en cykel. Jeg tænker ikke, at det har været meningen [med 

ordningen].” 

 

I forhold til målsætninger sagde borgeren, at det ville være rart hvis der kom mere fokus på 

målsætningerne: 

 

”Så ville der være en gulerod, så ville det give mening for mig. Jeg bliver aldrig hende, der kan 

mærke, at nu kan jeg nok godt tage 5 kg mere.” 

 

Borgeren sagde også, at det kunne være rart med delmål, så hun undervejs kunne følge med i sin 

forbedring. Hun foreslog, at man kunne skrive delmålene ned til hende, så hun bedre kunne 

forholde sig til dem undervejs og blive motiveret. 

 

Optimalt set ville borgeren gerne have, at praktiserende læge, fysioterapeut og sygehus 

koordinerede behandlingen. Ifølge hende havde de hver især viden at bidrage med, som var 

relevante for behandlingen. Hun foreslog, at fysioterapeuten evt. kunne modtage de tests, der blev 

udfærdiget på sygehuset, så træningen kunne tilrettelægges efter det. 

 

 

 

 

 

 

Interview med borger 3 

 
Oplevelsen af kontakten med koordinator 

Han sagde, at koordinator havde hjulpet ham i forhold til at finde det rigtige tilbud. Borgeren havde 

talt med koordinator om at dyrke sportsgrene med et socialt element, ud over holdtræningen hos 

fysioterapeuten. Dvs. koordinators funktion havde været at give overblik over mulighederne. 
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Oplevelsen af behandling hos fysioterapeut 

Borgeren sagde, at samarbejdet med fysioterapeuten var rigtig godt, og at han fik meget ud af sin 

træning. Han deltog i holdtræning, og sagde at det var ret hård og seriøs træning, som han tydelig 

kunne mærke udbyttet af. Han trænede to gange om ugen, og han følte, at det var det rigtige tilbud, 

han fik. 

 

Han fortalte, at han havde problemer med ryggen og benene, og at det var blevet bedre gennem 

træning. Hans fysioterapeut havde været god til at målrette behandlingen, og også til at lave nye 

tiltag i træningen. Både med hensyn til balance og styrke, syntes han, at han var blevet bedre. 

 

Han sagde, at træningen var nødvendig for ham, for at han kunne bevare sin fysiske formåen, og at 

uden træning, så ville han ikke kunne fungere, som han kan nu. 

 
 

 

 

Opsamling af interviews med borgere 

Alle borgere udtrykte tilfredshed med koordinators helhedsvurdering. Med hensyn til 

sammenhængen i forløbet havde borgerne svært ved at gennemskue, om koordinator havde gjort 

forløbet mere sammenhængende. 

 

Der var stor forskel på, hvordan borgerne havde oplevet den fysioterapeutiske behandling. 

Med hensyn til test på klinikkerne har de fleste borgere sagt, at der blev udført tests, men det var 

svært for borgeren at fortælle om det specifikt var relateret til borgerens funktionsproblemer. 

 

 

Den oplevede kvalitet hos fysioterapeuter 
Ud fra interview med to fysioterapeuter fra to forskellige klinikker, blev der givet udtryk for, at 

frikommuneforsøget i høj grad har betydet et bedre samarbejde for fysioterapeuterne med 

kommunen, og også at behandlingen er blevet mere målrettet grundet fokus på 

undtagelsesredegørelserne. 

 

Den ene af fysioterapeuterne udtalte om frikommuneforsøget, at: 

 

”Vi har en helt unik måde at kommunikere med kommunen på omkring vores vederlagsfri patienter 

i alle mulige henseender. Det har vi set som en stor hjælp.” 

  

Han tilføjede at: ”Jeg synes, at det [frikommuneforsøget] gør en kæmpestor forskel, og det kan jeg 

også høre, når jeg er rundt i landet og undervise. Det er noget, som andre fysioterapeuter [i andre 

kommuner] godt kunne tænke sig.” 

 

Med hensyn til koordinators rolle i frikommuneforsøget udtalte den ene af fysioterapeuterne at: 
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”Jeg synes, at koordinator skal have ros, for hun har været rigtig god til at fornemme hvad der 

foregik ude hos os.[…]Hun har kunnet forstå det fra mange sider. Det har betydet meget, at 

koordinator var fysioterapeut.” 

 

Den ene fysioterapeut sagde, at koordinator havde en stor rolle i forhold til at der kontinuerligt blev 

fokuseret på kvalitet/målsætning. Den ene fysioterapeut sagde, at i starten af forsøget havde de 

indtryk af, at det handlede meget om økonomi, men at efterhånden som forsøget skred frem, kunne 

de også se kvalitetsapektet, og syntes, at det var vigtigt at fokusere mere på målsætningen med 

behandlingen: 

 

 ”Det betyder noget, at man kan måle og blive mere struktureret.  Så får man skrevet, hvad det er, 

man vil arbejde hen imod. Man bliver mere skarp. Og så bliver det ikke kun vores mål, så bliver det 

også patienternes mål, og det er jo helt vildt vigtigt i forhold til motivation.” 

 

Han sagde også, at  

 

”Vi er mere skarpe i lave en undtagelsesredegørelse målrettet mod det funktionstab, som borgere 

har, mere end alt muligt andet.” 

 

Mht. kvalitet udtalte en af fysioterapeuterne, at der var kommet større fokus på kvaliteten i 

ordningen gennem frikommuneforsøget:  

 

”Der har ikke været så meget fokus på ordningen tidligere, og det synes jeg man har vendt med 

frikommuneforsøget. Det at man har fokuseret på ordningen, har betydet utrolig meget for den 

kvalitet, der er blevet leveret.” 

 

En af fysioterapeuterne udtalte, at det ville være en fordel at tale med koordinator om kvaliteten af 

undtagelsesredegørelserne hyppigere. I stedet for kun at få en vurdering af 

undtagelsesredegørelserne årligt, ville det være bedre med en vurdering en gang i kvartalet, så man 

kunne se direkte, om der havde været en forbedring. 

 

Med hensyn til kommunikationen sagde den ene fysioterapeut, at koordinator på et tidspunkt gerne 

ville tale med en af hans medarbejdere, men at han som ejer af klinikken hellere selv ville spørges 

ind til patienternes behandling. Dette havde koordinator taget til efterretning. 

 

Fysioterapeuten nævnte også, at de havde deltaget frivilligt, men at det ville være naturligt at 

honorere fysioterapeuterne for arbejdet, da det lå ud over patienternes tider. 

 

Med hensyn til at lette administrationen havde fysioterapeuterne et klart ønske, nemlig elektroniske 

statusopdatinger.  

 

Fysioterapeuterne gav alt i alt udtryk for, at det havde været en god oplevelse af samarbejde med 

kommunen om patienterne, og at frikommuneforsøget havde været til gavn for borgerne og givet en 

højere kvalitet/mere målrettet behandling. 
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Den oplevede kvalitet hos læger 
Lægerne udtrykte generelt tilfredshed med frikommuneforsøget og kommunikationen med 

kommunen. 

 

Den ene læge udtalte, at: 

 

Min oplevelse er, at frikommuneforsøget har været godt. Især muligheden for vejledning. 

Patienterne er glade for helhedsvurderingen” 

 

”Jeg synes helt sikkert, at det har virket for de borgere, som har taget imod det 

[helhedsvurderingen.] De kommer tilbage og siger, at nu er der kommet samling på det.” 

 

Vedrørende Sundhedsstyrelsens vejledning udtalte den ene af lægerne, at Sundhedsstyrelsens 

vejledning kan være meget vanskelig at fortolke: 

 

”Der er nogle meget elastiske begreber [i Sundhedsstyrelsens vejledning], f.eks.: Hvornår er noget 

et svært fysisk handicap? og Hvornår er noget et hjælpemiddel? Det er jo lidt til diskussion.” 

 

Lægen tilføjede, at: 

 

”I vejledningen er givet nogle meget sort/hvide eksempler, men der er jo en masse gråzoner” 

 

Ifølge lægen kunne det således være vanskelligt at vurdere, hvilke borgere, der er omfattet af 

ordningen om den vederlagsfri fysioterapi.  

 

En af lægerne sagde, at det nogle gange kan virke helt urimeligt, at en borger ikke hører ind under 

ordningen. En patient kan have store funktionsproblemer og alligevel ikke være omfattet 

 

Generelt havde lægerne været tilfredse med selve frikommuneforsøget, dvs. den øgede 

kommunikation og samarbejde i forhold til ordningen. 

 

 

 

Den oplevede kvalitet hos koordinator 
Der er gennemført to semistrukturerede interviews med koordinator. Det første ud fra en intern 

evaluering i Vejle Kommune og det andet ud fra en fælles evalueringsguide for alle frikommunerne 

i frikommuneforsøget. I det følgende er de to interviews sammenskrevet. 

 

Koordinator er bl.a. blevet spurgt om, hvordan hun har oplevet at samarbejde med borgere, læger og 

fysioterapeuter. Endvidere hvordan hun sammen med det koordinerende team har arbejdet ud fra 

Sundhedsstyrelsens vejledning, dvs. vurderet, hvilke borgere, der var omfattet af ordningen.  

Koordinator er også blevet spurgt om, hvilken gruppe af borgere, hun vurderer, har mest gavn af 

fysioterapeutisk behandling gennem ordningen om vederlagsfri fysioterapi. 

 

I interviewet sagde koordinator, at der havde været et godt samarbejde med borgerne, læger og 

fysioterapeuter. Ifølge koordinator havde det været fint at kigge på borgernes behandling, dvs. 

forsøge at gøre den mere målrettet, og hvor borgeren også selv har deltaget i målsætningen. 
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Generelt synes koordinator, at hun har haft et godt samarbejde med borgerne. Hun har talt med dem 

om, hvad der ellers kunne supplere deres træning, og hvordan der kunne laves målsætninger. 

 

Mht. samarbejdet med fysioterapeuterne fortæller koordinator, at samarbejdet har været rigtig godt, 

og at fysioterapeuterne er meget interesseret i at kvalitetsudvikle. Hun udtaler, at de gør et kæmpe 

arbejde for at behandle deres patienter: 

 

”Jeg anerkender fysioterapeuterne for det store arbejde de gør, de har en høj faglighed.” 

 

Samarbejdet med lægerne angav koordinator også som fint. Hun udtalte, at det nok i starten blev set 

som en irriterende ekstra sagsgang for dem, men at flere virkede til også at kunne se meningen med 

at borgerne får de rigtige tilbud og vejledning samt målsætning. Koordinators samarbejde med 

lægerne har primært bestået i at rådgive om, hvilke borgere, der var omfattet af ordningen. 

Hun udtalte, at lægerne har været meget konstruktive, og hvis en borger ikke har været berettiget 

har lægen spurgt ind til, hvad man så kunne gøre i stedet. 

 

Med hensyn til samarbejdet internt i kommunen fortalte koordinator, at der gennem 

frikommuneforsøget var kommet et spirende samarbejde med Børn og Unge forvaltningen. Det har 

betydet, at træningen er blevet bedre koordineret på børneområdet.  

 

Koordinator udtalte, at hun gerne ville have haft mulighed for at henvise en borger til anden 

behandling – i stedet for kun at kunne rådgive. Hvis det f.eks. var koordinators vurdering, at 

borgeren havde brug for ergoterapi, så kunne koordinator ikke henvise borgeren til det. Koordinator 

har kun haft mulighed for at foreslå det, og lave en ansøgning på borgerens vegne, men koordinator 

har ikke selv haft mulighed for at henvise til behandling af nogen slags, hvilket hun gerne ville have 

haft mulighed for. Hun sagde, at det bl.a. af denne grund havde været svært at give borgerne et mere 

samlet forløb. 

 

 

Problematisk at vurdere, om en borger er omfattet af ordningen: Diagnosegrupper 

Som nævnt skal en borger for at være omfattet af ordningen have en bestemt diagnose, dvs. en 

diagnose, der står på Sundhedsstyrelsens vejledning, bilag 1. Ifølge koordinator kan vurderingen 

nogle gange give problemer. Koordinator udtalte, at  

 

”Nogle gange er det nemt. F.eks.: Hvis man har parkinson, så har man parkinson. Men hvis man 

f.eks. har en neurologisk lidelse, så kan den være svær at kategorisere. F.eks. indgår 

diskosprolapser ikke på diagnoselisten. Hun tilføjede, at hvis diskosprolapsen havde givet 

neurologiske udfaldssymptomer som dropfod eller iskæmiske forandringer pga. afklemning af 

nerver, kunne en person med diskosprolaps godt høre ind under alligevel.  

 

Hun udtalte, at: 

 

”I stedet for at kigge på diagnose, ville det være meget nemmere at kigge på funktionsevne. 

Hvad er det borgeren ikke kan, hvad er det borgeren skal træne, og hvilken behandling skal man 

iværksætte? Hermed ville man også finde de borgere med omfattende problematikker, som har brug 

for andre indsatser, f.eks. kognitiv træning, pleje osv.” […] 
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”Det ville give mere mening at lave en funktionsevneafklaring. Nogle borgere har rigtig meget brug 

for at træne, selv om de ikke hører ind under ordningen, fordi de ikke har en bestemt diagnose, og 

andre har mindre brug for at træne, selv om de hører ind under en bestemt diagnosegruppe.” 

 

Lige som en af lægerne udtalte, var det således også koordinators oplevelse, at handicapkriteriet 

kunne være svært at vurdere ud fra. 

 

 

Problematisk at vurdere, om en borger er omfattet af ordningen: Handicapkriteriet 
Også med hensyn til at vurdere handikapkriteriet angav koordinator, at dette kunne give anledning 

til problemer i forhold til at vurdere, om en borger er omfattet af ordningen. Handicapkriteriet lyder: 

”En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til 

den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.”  

 

Koordinator udtalte, at: 

”Det kan være svært at vurdere, om de hjælpemidler en borger har, er hjælpemidler de har til at 

kunne klare sig selv indendørs 24 timer, eller om de måske har hjælpemidlet som forebyggende, 

støttende eller behandlende indsats.”  

 

”En borger kan f.eks. have hjælpemidler i form af støttestrømper, fodindlæg, en særlig arbejdsstol 

eller CPAP
6
, men er dét hjælpemidler, der gør at borgeren er selvhjulpen eller er 

behandlingsredskaber?”  

 

 

Hvilken betydning har det, når funktionsevnen ikke er beskrevet i henvisninger og 

undtagelsesredegørelser? 

Evaluering viser, at funktionsevnen ofte ikke er beskrevet på henvisninger og 

undtagelsesredegørelser, og derfor er koordinator blevet spurgt om, hvilken betydning dette kan 

have. Hun sagde, at: 

 

”Hvis det ikke står på henvisningen, hvad behandlingen skal rette sig mod, er det mit indtryk, at 

behandlingen ofte bliver meget generel og ikke særlig målrettet. Behandlingen kan i princippet rette 

sig mod hele kroppen, selv om det måske er helt specifikke ting som gangfunktion eller 

balancefunktion, som borgeren har problemer med.” 

 

Ved genhenvisning er der ifølge koordinator tilfælde, hvor lægen ikke ser patienten.  I de tilfælde 

vil det yderligere vanskeliggøres at få afklaret på henvisningen, hvad behandlingen specifikt skal 

rette sig mod. Hun siger, at  

 

”Ofte foregår henvisningen administrativt, hvor lægen ikke ser borgeren, og det kan igen være et 

problem i forhold til at målrette behandlingen for borgeren.” 

 

At sikre en målrettet behandling er således ifølge koordinator udfordret, når beskrivelsen af det 

aktuelle sygdomsbillede og funktionsnedsættelsen mangler, samt i de tilfælde, hvor henvisningen 

foregår administrativt. 

 

                                                 
6
 CPAP: Behandlingsredskab for personer med lungesygdom. 
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 Sammenhæng med andre tilbud kan være relevant for nogle borgere 

Gennem frikommuneforsøget har koordinator forsøgt at skabe sammenhæng i borgerens tilbud. 

Dette har som nævnt ifølge koordinator ofte været vanskeligt, især fordi koordinator ikke kunne 

henvise til anden træning, og fordi den vederlagsfri fysioterapi for nogle borgeres vedkommende 

bliver løsrevet fra deres dagligdag/øvrig hjælp fra personale.  

 

Ifølge koordinator fungerer ordningen om vederlagsfri fysioterapi bedst for personer, som i øvrigt 

ikke har brug for kommunale tilbud, hvorimod ordningen ikke er særlig hensigtsmæssig for 

personer med komplekse problemstillinger, f.eks. personer på plejehjem eller multihandicappede 

børn. Hun sagde, at: 

 

”Borgere, der har brug for flere indsatser, burde have fysioterapi som et kommunalt tilbud, altså 

gennem serviceloven. Det gælder både børn, multihandicappede, udviklingshæmmede og borgere 

på specialinstitution. Kigger man på Sundhedsstyrelsens vejledning, står der jo også, at børn med 

komplekse problemstillinger hellere skal have et samlet tilbud, der tager højde for deres komplekse 

problemstillinger.” […] 

 

 

Koordinator fortalte, at - ud over på børneområdet - kan en koordineret indsats ofte også være 

vanskelig at skabe for borgere på plejehjem: 

 

”Jeg synes, at vederlagsfri fysioterapi er et uhensigtsmæssigt tilbud til borgere på plejehjem, der 

har brug for mange indsatser. Dels burde de allerede have tilbuddet gennem deres plejepakke, og 

dels kan træningen koordineres meget bedre på plejehjemmet, end hvis der kommer en fysioterapeut 

udefra.” 

 

Både multihandicappede børn og ældre på plejehjem var dermed grupper, som ordningen er 

uhensigtsmæssig for, idet koordinering af disse komplekse tilfælde kræver indgående kendskab til 

borgeren og de tilbud som borgeren i øvrigt får, hvilket vanskeligt kan skabes via den måde, som 

ordningen om vederlagsfri fysioterapi giver mulighed for. Ud fra de samlede erfaringer er det 

koordinators vurdering, at lovgivningen på nuværende tidspunkt er kompleks og svær at 

administrere, og at den ikke rammer borgernes forskellige behov. 
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Økonomisk evaluering 
 

Økonomiske konsekvenser og konsekvenser i forhold til antal borgere og arten af ydelser 

Ifølge evalueringsprotokollen er det ikke en selvstændig målsætning for frikommuneforsøget, at 

antallet af borgere, der får vederlagsfri fysioterapi, skal falde, eller at udgiften til ordningen skal 

falde. Dog er der et ønske om at afdække, om frikommuneforsøget har ført til strukturelle ændringer 

af økonomisk karakter eller i sammensætningen af ydelser i ordningen. Hertil fremgår af 

frikommunebekendtgørelsen, at der kræves en økonomisk evaluering af forsøget. Der evalueres 

således økonomisk på følgende tre punkter: 

 

1. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. 

2. Samlet udgift til vederlagsfri fysioterapi samt udgift pr. borger. 

3. Antal og sammensætning af ydelser samlet set og pr. borger.  

 

Tidsmæssigt evalueres der fra før frikommuneforsøgets start og under forsøget, dvs. for den 

fireårige periode 2012-2015. Data til brug for den økonomiske evaluering er de kommunale 

grunddata for vederlagsfri fysioterapi fra eSundhed. Det bemærkes, at den økonomiske evaluering 

ifølge evalueringsprotokollen foretages på alle borgere, som har modtaget vederlagsfri fysioterapi i 

perioden, dvs. også borgere, der ikke har deltaget i frikommuneforsøget. 

 

I det følgende skelnes mellem to typer af vederlagsfri fysioterapi: 

 

 Ordinær vederlagsfri fysioterapi 

 Vederlagsfri ridefysioterapi 

 

Begge typer udgør samlet set den vederlagsfri fysioterapi. Ordinær vederlagsfri fysioterapi er den 

type, der primært har været fokuseret på i frikommuneforsøget, mens vederlagsfri ridefysioterapi 

ikke har været i fokus i frikommuneforsøget i Vejle Kommune, men ifølge evalueringsprotokollen 

skal også denne type vederlagsfri fysioterapi evalueres økonomisk. 

 

Antal borgere, der årligt modtager vederlagsfri fysioterapi eller ridefysioterapi før og under 

forsøget 

Ifølge evalueringsprotokollen kan det forventes, at antallet af borgere i ordningen falder eller at 

tilgangen af borgere i ordningen er mindre end i årene før frikommuneforsøget, idet der antages at 

være borgere, som under forsøget vurderes til ikke at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi. 

 

Der evalueres via antallet af unikke cpr-numre
7
 pr. år for perioden 2012-2015. For 2015 er antallet 

på årsbasis estimeret ud fra det samlede antal borgere i 2014 fremskrevet med væksten i det 

akkumulerede antal borgere fra 2014-2015 pr. september måned. Herudover evalueres via antallet 

af unikke cpr-numre, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi pr. måned for årene 2012-2015. For 

2015 er der i denne sammenhæng inkluderet data til og med september måned. 
 
 
 

For den ordinære vederlagsfri fysioterapi ses i forsøgets første periode en stigning i antallet af 

borgere i ordningen på 1,9 % fra 2014 til 2015. Der ses hermed en stigning på 18 borgere fra et 

                                                 
7 Hvis en borger modtager flere ydelser, vil borgeren tælle med flere gange. Ved at måle på unikke CPR-numre tælles hver borger kun med én gang. 
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niveau på 945 personer i 2014 til 963 personer i 2015. Også sammenlignet med før forsøgets start 

ses en stigning i antallet af borger, der modtager ordinær vederlagsfri fysioterapi på årsbasis. Fra 

2012 til 2015 er der således yderligere 70 borgere i ordningen. Dette svarer til en stigning på 7,8 % i 

den fireårige periode, fra et niveau på 893 borgere i 2012 til 963 borgere i 2015. På månedsbasis ses 

en stigning på ca. 150 borgere pr. måned fra et niveau primo 2012 på omkring 550 borgere pr. 

måned til et niveau på omkring 700 borgere pr. måned i løbet af 2015. Nedenstående graf viser 

antallet af borgere, der modtog ordinær vederlagsfri fysioterapi i den fireårige periode. 

 

 
Figur 15. Antal borgere der modtog ordinær vederlagsfri fysioterapi fra januar 2012 til september 2015.  

Inkl. borgere, der ikke deltog i frikommuneforsøget. 

 

For vederlagsfri ridefysioterapi ses ligeledes en stigning i forsøgets første periode, idet der fra 2014 

til 2015 ses en stigning på 6 borgere i ordningen, svarende til en stigning på 4,0 %. I 2015 var der 

således 164 borgere der modtog ridefysioterapi mod 158 borgere i 2014. Sammenlignet med før 

forsøgets start er der også sket en stigning i antallet af borgere. Ses på udviklingen fra 2012 til 2015 

er der således sket en stigning på 26 borgere, hvilket svarer til en vækst på 19,1 %. I 2012 var der 

således 138 borgere, der modtog ridefysioterapi mod 164 borgere i 2015.  Der ses også på 

månedsbasis en stigning på ca. 10 borgere pr. måned fra et niveau primo 2012 på omkring 120 

borgere pr. måned til et niveau på omkring 130 borgere pr. måned i løbet af 2015. Nedenstående 

graf viser antallet af borgere, der modtog vederlagsfri ridefysioterapi i den fireårige periode 2012-

2015. 
 

 
Figur 16. Antal borgere der har modtaget vederlagsfri ridefysioterapi på månedsbasis fra januar 2012 til september 

2015. 
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Samlet set er der, modsat forventningerne i evalueringsprotokollen, overordnet for Vejle Kommune 

en stigning for begge typer vederlagsfri fysioterapi mht. antallet af borgere i ordningen i perioden 

2012-2015. Hertil ses også en kontinuerligt stigende tendens for antallet af borgere på månedsbasis 

for begge typer vederlagsfri fysioterapi. Frikommuneforsøget, som har forløbet februar 2014 - 

september 2015, har således ikke medført et fald eller stagnering i forhold til den stigning, som i 

forvejen sås fra 2012.  

 

Den konstaterede stigning gennem forsøgsperioden kan muligvis hænge sammen med, at 

frikommuneforsøget har skabt større opmærksomhed om ordningen, og at den således oftere 

anvendes. Stigningen kan også skyldes, at der bliver stadig flere ældre og syge borgere, samt en 

forbedring af de diagnostiske muligheder. Hertil er der i frikommuneforsøget set eksempler på 

borgere, som reelt er berettiget til behandling under anden lovgivning, men som bliver henvist til 

vederlagsfri fysioterapi, fordi de er blevet afvist under anden lovgivning. Hertil er i 

frikommuneforsøget set eksempler på borgere med komplekse og tværfaglige problemstillinger, 

som sandsynligvis ville have større gavn af et andet tilbud end vederlagsfri fysioterapi.  

 

Samlet udgift til vederlagsfri fysioterapi og udgift pr. borger før forsøgets start og årligt 

under forsøget 

Ifølge evalueringsprotokollen kan det på baggrund af en antagelse om et faldende antal borgere i 

ordningen samt et øget brug af helhedsvurderinger forventes, at den samlede udgift vil falde eller at 

væksten i den samlede udgift vil være mindre end før forsøget, og at udgiften pr. borger, vil være 

aftagende. 

 

Der evalueres via den samlede udgift pr. år i perioden 2012-2015, herunder i faste priser ud fra et 

indeks beregnet af KL, der tager højde for prisstigninger via et vægtet gennemsnit korrigeret for 

overenskomstmæssige takststigninger. Den årlige udgift for 2015 er estimeret ud fra den 

akkumulerede udgift pr. september 2015 fremskrevet med den akkumulerede gennemsnitlige 

forbrugsprocent pr. september for 2012-2014. Den årlige udgift pr. borger er beregnet ud fra det 

unikke antal cpr-numre, som modtager ordinær vederlagsfri fysioterapi eller vederlagsfri 

ridefysioterapi pr. år i perioden 2012-2015. I de nedenstående tabeller ses samlet udgift og udgift pr. 

år for den ordinære vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi: 

 

 
Tabel. Samlet udgift og udgift pr. borger pr. år for ordinær vederlagsfri fysioterapi 

 

 
Tabel 2. Samlet udgift og udgift pr. borger pr. år for vederlagsfri ridefysioterapi 
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For den ordinære vederlagsfri fysioterapi gælder, at der mod forventning ses en stigning i den 

samlede udgift både i forsøgsperioden samt sammenlignet med før forsøgets start. Målt i faste priser 

er der således sket en stigning i udgifterne til ordinær vederlagsfri fysioterapi på 9,7 % fra 2014 til 

2015, fra et udgiftsniveau i løbende priser på 10,4 mio. kr. i 2014 til forventeligt 11,5 mio. kr. i 

2015. Til sammenligning var de samlede udgifter i løbende priser i 2012 på 9,6 mio. kr. og i 2013 

på 10,7 mio. kr. Ses hertil på den årlige gennemsnitlige udgift pr. borger, er der sket en stigning for 

ordinær vederlagsfri fysioterapi i forsøgets første periode på ca. 1.000 kr. målt i løbende priser, fra 

ca. 11.000 kr. pr. borger i 2014 til ca. 12.000 kr. pr. borger i 2015. Også sammenlignet med før 

forsøgets start er der generelt sket en stigning i den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger. 

 

For vederlagsfri ridefysioterapi ses et mindre fald i de samlede udgifter i forsøgsperioden, mens der 

sammenlignet med perioden før forsøgets start ses en stigning i de samlede årlige udgifter til 

ridefysioterapi. Målt i faste priser er der således sket et fald i de samlede udgifter på -2,6 % fra 2014 

til 2015. Ses imidlertid på de samlede udgifter til ridefysioterapi fra før forsøget, ses en stigning fra 

årene 2012 og 2013, med et niveau på 2,5-2,6 mio. kr., til et niveau i årene 2014 og 2015 på 2,8-2,9 

mio. kr. Ses på den årlige gennemsnitlige udgift pr. borger er der dog umiddelbart sket et fald for 

ridefysioterapi i forsøgets første periode på ca. -1.000 kr. målt i løbende priser, fra ca. 18.700 kr. pr. 

borger i 2014 til ca. 17.700 kr. pr. borger i 2015. Også sammenlignet med før forsøgets start er der 

generelt sket et fald i den gennemsnitlige årlige udgift pr. borger til ridefysioterapi. Faldet skyldes 

sandsynligvis ikke frikommuneforsøget, idet forsøget primært har fokuseret på ordinær vederlagsfri 

fysioterapi. 

 

 

Antal og sammensætning af ydelser samlet set og pr. borger før forsøgets start og under 

forsøget 

Ifølge evalueringsprotokollen forventes det, da nogle borgere antages ikke at være omfattet af 

ordningen samt et øget fokus på helhedsvurderinger og på borgere med mange ydelser, at antallet af 

ydelser vil falde eller stige mindre, at antallet af ydelser pr. borger falder, eller at der vil gives flere 

holdydelser og færre individuelle ydelser pr. borger. 

 

Det årlige antal ydelser for 2015 er estimeret ved en simpel lineær fremskrivning
8
 til årsbasis via det 

akkumulerede antal ydelser pr. september 2015 for de underliggende ydelseskategorier. Der 

evalueres via den i evalueringsprotokollen fastsatte opdeling og afgrænsning af individuelle og 

holdmæssige ydelser for ordinær vederlagsfri fysioterapi
9
. Endelig evalueres på en separat 

opgørelse af antallet af konsultationer for ridefysioterapi, som de er afgrænset i 

evalueringsprotokollen
10

. De følgende tabeller uddyber antal ydelser og konsultationer i alt og pr. 

borger fra 2012-2015 for ordinær vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi. Tabellerne 

gennemgås nærmere i det følgende. 

 

 

 
 

 

                                                 
8 Den simple lineære fremskrivning er foretaget ved at det akkumulerede antal ydelser pr. september 2015 er divideret med 9 og ganget med 12. 
9 De individuelle ydelser er afgrænset som første konsultation, normalbehandling samt normalbehandling i forbindelse med holdtræning. Hertil indgår 

også korte individuelle ydelser afgrænset ved kort behandling, opfølgende træningsterapi samt kort behandling i forbindelse med holdtræning. 
Holdydelser er afgrænset ved diverse holdstørrelser i egne lokaler samt lokaler betalt af regionen. Hertil indgår under holdydelser diverse 

bassintræningsydelser i egne lokaler samt i lokaler betalt af regionen. 
10 Antallet af konsultationer for ridefysioterapi opgøres under hensyntagen til, at der går to ydelser på en konsultation i forbindelse med fysioterapi, på 
nær ved første konsultation. 
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Tabel 3. Antal ydelser og konsultationer i alt og pr. borger fra 2012-2015 for ordinær vederlagsfri fysioterapi og 

vederlagsfri ridefysioterapi.  

 

Betragtes først udviklingen i antallet af individuelle ydelser for ordinær vederlagsfri fysioterapi, ses 

for Vejle Kommune en svingende udvikling i perioden 2012-2015. Fra 2012 til og med forsøgets 

første år, 2014, ses der samlet set en faldende tendens fra 25.197 individuelle ydelser i 2012 til 

24.765 individuelle ydelser i 2015. I forsøgets første periode ses der således en stigning i 2015 fra et 

niveau i 2014 på 23.774 individuelle ydelser. Sammenlignes årene før forsøget og efter forsøget ses 

imidlertid samlet set en faldende tendens for udvikling i individuelle ydelser fra et niveau i årene 

2012 og 2013 på over 25.000 ydelser pr. år til et niveau i årene 2014 og 2015 på under 25.000 

ydelser pr. år. 

 

Under de samlede individuelle ydelser ses for første konsultationer en svingende udvikling med de 

højeste niveauer i 2013 og 2015, herunder en betydelig stigning fra 2014 til 2015, hvilket givetvis 

skyldes stigningen i antallet af personer der modtager ordinær vederlagsfri fysioterapi. Et 

tilsvarende mønster med en svingende udvikling ses for normalbehandlinger, som med afstand 

udgør hovedparten af de individuelle ydelser med en andel på over 80 %. For normalbehandlinger 

bemærkes i øvrigt, at der ses det højeste niveau i forsøgets andet år i 2015. For normalbehandling i 

forbindelse med holdtræning ses en stigning fra 2012 til 2013, hvorefter der fra 2013 og frem ses et 

stabilt niveau. For de korte individuelle ydelser ses samlet set et entydigt og kontinuerligt fald i 

perioden. Dette skyldes primært et fald i antallet af ydelser for opfølgende træningsterapi. 

  

Betragtes antallet af individuelle ydelser pr. borger for ordinær vederlagsfri fysioterapi, ses et 

faldende niveau når der sammenlignes med de to år før forsøgets start og under forsøget. I 2012-

2013 ligger antallet af individuelle ydelser pr. borger på henholdsvis 28,2 og 27,2, hvor tallet pr. 

borger i 2014 og 2015 ligger på henholdsvis 25,2 og 25,7. Fra 2012 til 2015 ses der et samlet fald 

på -8,9 % i antallet af individuelle ydelser pr. borger. Det bemærkes dog, at der ses en svag 

opadgående tendens i antallet af individuelle ydelser pr. borger under forsøgets første periode fra 

2014 til 2015, med en stigning på 2,2 %.  

 

For holdtræningsydelser inden for ordinære vederlagsfri fysioterapi ses samlet en entydigt og 

kontinuerlig stigende tendens i antallet af ydelser pr. år fra 2012 til 2015. Den største stigning ses 

for holdtræning i egne lokaler. De største mængdemæssige stigninger ses herunder for 

holdtræningsydelser med 3 eller flere personer. Den største andel af ydelser for holdtræning i egne 
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lokaler udgøres herunder af holdtræning med 3-5 personer. Endelig ses for gruppen af 

bassintræningsydelser, under de samlede holdtræningsydelser, en stigning fra 2012 til 2013 og 

herefter fra 2013 og frem et stabilt niveau, om end med en svag opadgående tendens. 

 

For antallet af holdydelser pr. borger ses også en klar og kontinuerlig stigning på årsbasis i perioden 

2012-2015. Samlet set stiger antallet af holdydelser pr. borger således med 60,5 % fra 2012 til 2015, 

fra 12,0 holdydelser pr. borger i 2012 til 19,3 i 2015. Herunder ses en stigning i forsøgets første 

periode, fra 2014 til 2015 på 19,6 %. 

 

Betragtes alle de inddragede ydelser (individuelle og hold) for den ordinære vederlagsfri 

fysioterapi ses en samlet stigning i antallet af ydelser pr. borger fra 40,2 i 2012 til 45,0 i 2015, 

hvilket svarer til en vækst på 11,8 %. Hertil ses alene en vækst på 9,0 % for alle ydelser pr. borger 

fra 2014 til 2015. 

 

For antallet af konsultationer i forbindelse med vederlagsfri ridefysioterapi ses en stigende 

udvikling fra 2012 til og med 2014, hvorefter der ses et fald fra 2014 til 2015. Herunder ses dog en 

stigning i antallet af første konsultationer fra 2014 til 2015, hvilket sandsynligvis afspejler det 

stigende antal borgere i ordningen. Betragtes udviklingen i årene før og under forsøget, ses dog en 

tendens for ridefysioterapi, hvor der ses en stigning fra årene 2012 og 2013 med et niveau på under 

5.000 konsultationer pr. år til 2014 og 2015, hvor der ses et årligt niveau på omkring 5.200 

konsultationer. For antallet af konsultationer pr. borger i ordningen ses imidlertid en faldende 

tendens fra 2013 til og med 2015. Herunder ses et fald fra 2014 til 2015 på -4,5 % i antallet af 

konsultationer pr. borger fra 33,1 i 2014 til 31,6 i 2015. 

 

 

Konklusion på økonomisk evaluering 

Samlet set findes der ikke tendenser for Vejle Kommune i retning af, at frikommuneforsøget har 

ført til strukturelle ændringer af økonomisk karakter i ordningen. Således er både antallet af borgere 

i ordningen og de samlede udgifter til ordningen steget mere eller mindre kontinuerligt i perioden 

2012-2015. I forhold til den generelle sammensætning af ydelser i ordningen ses dog en tendens til 

et fald i individuelle ydelser og en stigning i holdydelser, både samlet set og pr. borger. 

 

Det bemærkes at det er sandsynligt at ændringer i overenskomsten i 2015, herunder ændringer i 

takster for bestemte ydelser har haft indflydelse på den økonomiske udvikling i ordningen. 
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Øvrige positive eller negative virkninger 
 

 Samordningsprojektet Vederlagsfri fysioterapi 

Sideløbende med at frikommuneforsøget startede, blev Vejle Kommune sammen med fire 

andre kommuner inviteret med til Samordningsprojektet Vederlagsfri fysioterapi af Region 

Syddanmark. 

Formålet med Samordningsprojektet var at styrke det tværfaglige og tværsektorielle 

samarbejde til gavn for patienten, og Vejle Kommune anså projektet som en mulighed for at 

supplere frikommuneforsøget. 

 

De praktiserende fysioterapeuter og Vejle Kommune samarbejdede omkring at indføre 

systematisk testning på de fysioterapiklinikker i Vejle Kommune, som arbejdede med 

vederlagsfri fysioterapi. Hensigten med at teste var at sikre en høj kvalitet og samtidig 

dokumentere eventuelle fremskridt og effekt af behandlingen, dvs. at borgerne trænede 

målrettet, at de fik den bedst mulige træning og den bedst mulige behandling. Testene kunne 

samtidig fungere som et måleredskab til at evaluere trænings- og behandlingsforløb med.Ud 

fra tilbagemeldinger fra de praktiserende fysioterapeuter, har de fleste borgere været glade 

for at blive testet. De har følt sig motiveret, fordi de fik dokumenteret deres funktionsniveau 

og fik klargjort, hvad det var, de skulle træne. 

 

Også terapeuterne har oplevet gevinster ved at teste patienterne. De har givet udtryk for, at 

det gav patienten ejerskab samt et øget ansvar for egen træning. Det har desuden fungeret 

som en pædagogisk intervention overfor patienterne. Samtidig var testresultaterne et 

arbejdsredskab for terapeuterne til at justere i behandlingen. 

 

Vejle Kommune ser systematisk testning som et redskab til dialog med de praktiserende 

fysioterapeuter omkring borgernes forløb. Samordningsprojektet har i høj grad øget dialogen 

mellem kommune og de praktiserende fysioterapeuter i samarbejdet omkring borgerne, 

hvilket har været positivt. Systematisk testning er blevet en del af fysioterapeuternes 

arbejde. 

 

 Forenklet og styrket koordinering af børnetræning 

Sideløbende med frikommuneprojektet har Vejle Kommune i samarbejde med Tværfagligt 

center for børn og unge og Familieafdelingen opstartet projektet Forenklet og styrket 

koordinering af børnetræning. Målet var overordnet at sikre, at forældre og børn fik en 

koordineret og helhedsorienteret vejledning om træningsmuligheder og træning - især med 

fokus på vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi.  

 

 Overlevering/kommunikation 

I frikommuneperioden har der været arbejdet med at styrke kommunikationen mellem 

Sundhedsafdelingen, praktiserende læger og de praktiserende fysioterapeuter for at sikre den 

bedste overlevering af borgere, der skulle fortsætte deres behandlingsforløb under den 

vederlagsfri ordning, f.eks. efter et genoptræningsforløb. Dermed har Sundhedsafdelingens 

medarbejdere forsøgt at sikre målrettethed allerede fra første gang en borger skulle i 

behandlingsforløb, og den praktiserende læge har kunnet videreformidle dette til den 

praktiserende fysioterapeut.  
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 Fortsat samarbejde 

Vejle Kommune og de praktiserende fysioterapeuter i Vejle Kommune har sammen oprettet 

et dialogforum, hvor der fortsat skal udvikles og samarbejdes omkring borgere der modtager 

vederlagsfri fysioterapi. 
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Afsluttende bemærkninger 
Evalueringen er udarbejdet på baggrund af forsøgsperioden februar 2014- september 2015. 

Der er identificeret flere udfordringer ved ordningen, og samtidig muligheder for forbedringer: 

 

 Det er vanskeligt at skabe en målrettet behandling sammen med borgerne. Evalueringen viser, 

at funktionsevnen og det aktuelle sygdomsbillede ofte mangler på henvisningen fra lægerne. 

Den efterfølgende fysioterapeutiske indsats kan derfor ramme ved siden af behovet set i relation 

til ordningens formål. 

 

Samme problematik gælder for undtagelsesredegørelserne, som er udarbejdet af 

fysioterapeuterne. Her mangler også ofte en beskrivelse af borgerens funktionsproblem. 

Ligeledes kan dette betyde, at formålet med behandlingen ikke er gjort tilstrækkeligt eksplicit, 

og at behandlingen kan mangle målrettethed. 

 

- Kunne man overveje en model, hvor der - samtidig med henvisningsproceduren - også 

overordnet tages stilling til den relevante behandling i forhold til funktionsevne? F.eks. 

hvilke funktionsproblemer behandlingen skal rette sig mod, og hvor mange behandlinger 

der anslås at være nødvendige? 

 

 

 Den nuværende opgavedeling medfører, at det er svært at skabe sammenhæng i tilbuddene for 

borgeren. Gennem forsøgsperioden har det været hensigten netop at skabe en mere målrettet og 

sammenhængende indsats via den kommunale koordinators funktion.  

Men netop fordi der er brug for en tværfaglig indsats vurderes det, at ordningen ikke er særlig 

velegnet til personer med netop komplekse problemstillinger. Disse borgere ville have langt 

større gavn af et samlet tilbud, der hvor borgerne i forvejen opholder sig, f.eks. på plejehjem 

eller specialinstitution. 

 

 Lægen skal vurdere om borgeren opfylder handicapkriteriet, men det er kommunen, der 

visiterer hjælpemidler til borgeren, ligesom det er kommunen, der leverer øvrige tilbud til 

borgeren. Som en del af frikommuneforsøget har den kommunale koordinator rådgivet lægerne 

om netop handicapkriteriet. Lægerne har stort set ikke mulighed for at vurdere det uden at 

rådføre sig med kommunen. Denne adskillelse af viden bidrager til at borgerens indsats for at 

fastholde eller mindske forværring kan blive ekstra svær, da den vederlagsfri fysioterapi som 

følge af det ovenstående kan være løsrevet fra øvrige indsatser. 

 

 Der mangler sammenhæng mellem reelt myndighedsansvar og finansieringsansvar. 

Frikommuneforsøget har kun givet kommunen muligheden for at rådgive, men ikke muligheden 

for ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer at afgøre, hvilke borgere, der var omfattet af 

ordningen. Dvs. gennem frikommuneforsøget har lægerne kunnet vælge at gennemføre 

henvisningen, selv om kommunen vurderede, at en borger ikke var omfattet af ordningen. 

Endvidere kan nogle privatpraktiserende fysioterapeuter have oplevet et dilemma, når de har 

modtaget en henvisning fra lægen, hvor deres egen vurdering har været, at borgeren ikke er 

berettiget til fysioterapi. 

Når en borger er henvist, har kommunen endvidere ikke indflydelse på typen og varigheden af 

behandlingen, idet frikommuneforsøget kun har givet mulighed for at rådgive de 

privatpraktiserende fysioterapeuter i forhold til behandling. Kommunen har dermed ikke 
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mulighed for at sikre, at behandlingen kun indeholder det, som hører ind under formålet med 

ordningen, dvs. at det er relateret til borgerens funktionsproblem. 

 

- Kan man overveje en model, hvor der er sammenhæng mellem reelt myndighedsansvar, 

dvs. herunder henvisningsretten, og økonomisk ansvar? 

 

- Kan man ændre lægernes rolle, således at den kommer til at svare til nuværende praksis 

på andre områder, hvor lægen f.eks. jævnfør lov om social service indsender en 

korrespondance til kommunen om vurdering af borgerens træningsbehov eller ønske om 

socialmedicinsk sagsbehandling mm. 

 

 Tvetydighed: Sundhedsstyrelsens retningslinjer er mange steder tvetydige, hvilket giver 

problemer i forhold til at vurdere, hvilke borgere, der er omfattet af ordningen. Det 

koordinerende team har i forsøgsperioden trukket på rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. 

Alligevel har det har vist sig meget vanskeligt at sikre entydighed mht., hvilke borgere, der var 

omfattet af ordningen. Evalueringen viser, at både kommunen og læger oplever, at 

fortolkningsrummet i vejledningen er meget bredt.  

 

- Kunne man overveje en model, hvor den nuværende ordning om vederlagsfri fysioterapi 

slås sammen med i forvejen eksisterende lovgivning, for at skabe et mere 

sammenhængende forløb for borgerne? 

 

 

 Diagnosen som henvisningskriterie: For at være omfattet af ordningen vederlagsfri fysioterapi 

skal borgeren bl.a. have en af de diagnoser, som står i Sundhedsstyrelsens vejledning. Det er 

dermed ikke først og fremmest graden af funktionsnedsættelse, der afgør, om borgeren er 

omfattet af ordningen. Det betyder, at der i nogle tilfælde ikke er sammenhæng mellem 

nødvendigheden af fysioterapeutisk behandling, og om borgeren er omfattet af ordningen. 

Nogle borgere kan have alvorlige funktionsnedsættelser uden at være omfattet af ordningen, 

fordi de ikke opfylder kravet om at have en bestemt diagnose, mens andre kan have mindre 

funktionsnedsættelser og være omfattet af ordningen. 

 

- Kunne man overveje en model, der tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne i 

stedet for diagnose? 

 

I forhold til de problemer, som Vejle Kommune har oplevet med ordningen, vurderes det 

umiddelbart, at problemerne også gør sig gældende i andre kommuner, evt. i endnu højere grad da 

der ikke her er en koordinerende funktion, som trods alt, til en vis grad, kan afhjælpe en del af de 

nævnte koordinerings- og samordnings -problematikker.  

Hvis man generelt vil løse de identificerede problemer med ordningen omkring vederlagsfri 

fysioterapi, vil det ikke være tilstrækkeligt med frikommunelovens bestemmelser om vederlagsfri 

fysioterapi, jf. § 26a i Lov om frikommuner, hvorefter frikommunerne har mulighed for at stille 

krav om, at alment praktiserende læger skal videregive oplysninger om henvisninger til vederlagsfri 

fysioterapi til kommunen, hvilket bl.a. giver mulighed for at nedsætte et koordinerende team i 

kommunalt regi. 

 En tilbundsgående løsning af de identificerede problemer vil i stedet kræve en mere omfattende 

reform af den samlede lovgivning omkring vederlagsfri fysioterapi i sammenhæng med øvrig 

lovgivning om træning 
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BILAG 1: Diagnoseliste med klassificering af 
progressive sygdomme 

 
1.   Medfødte eller arvelige sygdomme 

 
Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige): 
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Knogle-, led- og bindevævssygdomme (medfødte eller arvelige): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Andre sygdomme (medfødte eller arvelige): 
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2.  Erhvervede neurologiske sygdomme 
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3.  Fysiske handicaps som følge af ulykke 
 

 
 

 

 

 

4.  Funktionsnedsættelse i led og/eller muskler som følge af 
inflammatoriske gigtsygdomme 

 

 

 


