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Høringssvar vedr. frikommuneforsøg: Implementeringsplan
vedrørende forsøg med sammenhængende og koordineret tilbud om
vederlagsfri fysioterapi.

Som vi ser forsøget, vil der blive tale om dobbelt visitation – praktiserende læge og det nye team -
og der vil blive tale om længere sagsbehandlingstid, uden at der er dokumentation for, at der vil
blive tale om et bedre tilbud til borgerne.

Der savnes en nærmere begrundelse for forsøget. Før forsøget sættes i gang, er der behov for en
beskrivelse af, hvordan området hidtil har fungeret. Hvilke gode og hvilke negative erfaringer er
gjort hidtil, herunder en brugerundersøgelse før forsøget iværksættes, og når forsøget er afsluttet.
En sådan undersøgelse er nødvendig for at forsøget ved afslutningen kan evalueres. Undersøgelsen
skal omfatte borgere, der har modtaget tilbuddet, og de praktiserende læger, der har henvist til
forløbene.

Der mangler en mere tilbundsgående beskrivelse af, hvilke tilbud der kan tilbydes i tilslutning til
eller i stedet for den foreslåede vederlagsfri fysioterapi, og hvorledes det samlede tilbud kan/skal
koordineres.

Vi forslår, at der nedsættes en styregruppe på 3 – 5 personer med repræsentation fra Danske
Handicaporganisationer/handicaprådet. Gruppen skal have til opgave at lede forsøget og aflægge
rapport til handicaprådet hvert kvartal og deltage i tilrettelæggelsen af evalueringsprocessen,
forsøget til sin tid skal evalueres.

Der savnes en beskrivelse af, hvilke faglige krav skal visitator opfylde. Der kan jo blive tale om at
omgøre/ændre praktiserende læges visitation.

Som nævnt i indledningen er der for os at se tale om dobbelt visitation og deraf følgende længere
tid, før behandling sættes i værk, hvilket også bekræftes af beskrivelsen i afsnittet Tid. Det er ikke
beskrevet, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse, så behandlingen kan sættes i
gang/fortsætte, og klagemulighederne er ikke beskrevet. Hvilke klagemuligheder er der, hvis
borgerens ønske/den praktiserende læges/fysioterapeutens forslag om iværksættelse af
behandlingen eller fortsættelse af behandlingen ikke imødekommes af teamet.

Inden forsøget iværksættes må der udarbejdes et informationsmateriale til borgere og
sundhedspersonale, der er i berøring med borgerne, for hvem tilbud om vederlagsfri fysioterapi er
iværksat eller, hvor en sådan behandling foreslås.
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