
1. Anledning
I regi af frikommuneforsøget er der i samarbejde mellem de 9 frikommuner og
Sundhedsministeriet under fællesteamet ”sammenhængende sundhed” udarbejdet
forslag om forsøg omkring procedurerne for henvisninger (og undtagelsesredegø-
relser) til vederlagsfri fysioterapi. Grundlaget for forsøget gives ved frikommunelo-
vens § 26 B (jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013)

2. Forsøgets overordnede idé
Forsøgets overordnede idé er at sikre borgerne, som henvises til vederlagsfri fysio-
terapi mere end et monofagligt tilbud (fysioterapi) i form af et sammenhængende
og koordineret tilbud med klare mål for indsatsen.

Dette sker ved, at den praktiserende læges henvisning (og eventuelle undtagelses-
redegørelser) går til/via et kommunalt koordinerende team, som foretager en vur-
dering af borgerens funktionsevne (samtale, funktionsevnetest m.v.), og på bag-
grund heraf indgås en dialog med borgeren omkring mål og indsatser (tilbud). Til-
buddene kan eksempelvis være hjælpemidler, motionstilbud, træning m.v., som
kan styrke såvel fysisk som kognitive eller sociale ressourcer.

3. Formål
Målet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi,
målrette indsatsen og sikre en sammenhængende opgaveløsning, som styrker
progression i indsatsen til gavn for borgerne.

Forsøget skal ses sammenhæng med Viborg Kommunes samlede indsats omkring
den rehabiliterende tænkning med fokus på borgerens egenmestring og kontrol
med/i eget liv. Denne strategi indebærer, at kommunens primære mål - hvor muligt
- er at levere en aktiv indsats, som styrker og/eller vedligeholder borgerens kompe-
tencer, funktionsevner og aktive rolle i hverdagen. Hvor borgerens ressourcer ikke
rækker træder kommunen til med vedvarende ydelser.

Det forventes:
 at borgerene med svært fysisk handicap eller progressiv lidelse vil opleve

en bedring i deres funktionsevne og helbred i dagligdagen, arbejdslivet og
udskyde behovet for vedvarende ydelse omkring pleje og omsorg.

 at borgerne med svært fysisk handicap eller progressiv lidelse får en kvali-
tetsmæssig højere og mere målrettet service med fokus på progressi-
on/vedligehold af funktionsevne og egenmestring.
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En mindre stikprøve blandt borgere, som har været henvist til vederlagsfri i 2013
viser, at cirka 3 ud af 4 ved siden af den vederlagsfri fysioterapi modtager andre
kommunale ydelser og/eller bor i pleje-/ældrebolig.

4. Målgruppe
Deltagerne i forsøget er borgere i Viborg kommune, som modtager en henvisning
fra praktiserende læge til vederlagsfri fysioterapi jf. sundhedslovens §140A.

Vederlagsfri fysioterapi kan tilbydes følgende to grupper:
 borgere med svært fysisk handicap
 borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

Der er i Viborg Kommune cirka 1.000 personer, som på årsbasis modtager en
henvisning til vederlagsfri fysioterapi. En henvisning er gældende for 1 år.

Cirka 40-50 % af de henviste modtager individuel træning, og hovedparten af disse
(80-100%) vil i løbet af et år modtage mere end 20 behandlinger, hvorfor lægen på
den praktiserende fysioterapeuts foranledning godkender en undtagelsesredegø-
relse.

5. Projektindhold (Foreløbig)

De praktiserende læger fremsender henvisninger (og undtagelsesredegørelser) til
vederlagsfri fysioterapi til et kommunalt koordineringsteam bestående af fysio-
/ergoterapeut og visitator.

Koordineringsteamet foretager en samlet vurdering af borgeren/henvisning f.eks.
via samtale med borgeren, forundersøgelse/funktionsvurdering eller andet.

I de tilfælde hvor den monofaglige indsats i form af fysioterapi vurderes utilstræk-
kelig indledes dialog med borgeren om supplerende/alternative tilbud.

I tilfælde hvor henvisning/undtagelseserklæring vurderes utilstrækkelig/fejlagtig
indledes dialog med den praktiserende læge herom med henblik på tilbagekaldel-
se.

6. Evalueringspunkter

Der er i regi af frikommuneforsøget aftalt med KORA, at de bidrager til evaluerin-
gen af dele af frikommuneforsøget. Det er endnu ikke afgjort, om forsøget vedrø-
rende vederlagsfri fysioterapi vil ske i regi af/med bistand fra KORA. De 7 frikom-
muner, som deltager i dette forsøg indgår i et netværk med henblik på at sikre en
så fælles evaluering af forsøgene, så der dannes god evidens for beslutningen om
eventuelle permanente ændringer af regelsættet efter projektet.

Jf. ovennævnte er det endelige evalueringsdesign ikke på plads endnu, men over-
ordnet vi følgende områder indgå i evalueringen:

 Generel udvikling i antal borgere/antal ydelser indenfor vederlagsfrie fysio-
terapi



 Antal borgere med behov for koordineret sammenhængende tilbud
 Antal fejlrettelser (dublerende tilbud, forkert grundlag for henvisning mv.),
 Effekter (F.eks. egenvurdering - COPM, funktionsevnevurdering - ICF, mv.)

7. Projektorganisering

Det koordinerende team:
 Visitator
 Fysio-/ergoterapeut(er) (inkl. rehabilitering (AHL))
 Koordinator/administrativ tovholder
 (evt. sygeplejefaglig deltager)
 Privatpraktiserende fysioterapeut (evt. ad-hoc/skiftende)

Målgruppe:
Af hensyn til den praktiske udrulning af initiativet samt de tilstedeværende ressour-
cer vil inklusionen i projektet i første omgang kun omfatte borgere, som ”vedvaren-
de” henvises til vederlagsfri fysioterapi.

Inklusionskriterierne er:
 udstedelse af undtagelsesredegørelse (=mere end 20 individuelle behand-

linger indenfor ét år)
 fornyede henvisninger (=har modtaget vederlagsfri fysioterapi mere end et

år)

Proces:
a. De praktiserende læger udarbejder henvisning/undtagelsesredegørelse vedrø-

rende vederlagsfrie fysioterapi. (Der søges aftale med lægerne om ”god infor-
mation” af borgerne om det kommunale forsøg, og eventuelle konsekvenser for
borgeren)

b. Den koordinerende/administrative tovholder indsamler henvisninger og undta-
gelsesredegørelser.
(Henvisninger hentes fra ”Henvisningshotellet” med afsæt i advis fra praktise-
rende læge (henviser))
(Undtagelsesredegørelser sendes fra praktiserende læge / evt. efter aftale fra
fysioterapeut)
Er der umiddelbare fejl/mangler i henvisninger/undtagelsesredegørelser kon-
taktes henvisende læge/fysioterapeut for afklaring)

c. Den koordinerende/administrative tovholder sorterer jf. inklusionskriterierne,
d. Den koordinerende/administrative tovholder foretager for inkluderede borgere

en screening for eksisterende parallelle kommunale ydelser.
e. Det koordinerende team forelægges materialet (fysiske/virtuelle møder) (og

kontakter evt. borger for supplerende information.)
f. Er der er behov for en yderligere udredning/iværksættelse af et mere sam-

menhængende tilbud kontaktes/indkaldes borgeren herom.
g. Vurderes der ikke behov for yderligere udredning/tilbud i relation til henvis-

ning/undtagelsesredegørelse meddeles borgeren dette.



Tid: Af hensyn til kontinuiteten i borgerens forløb er det nødvendigt med korte tids-
frister. De deltagende frikommuner har aftalt følgende fællesfrister, som maksi-
mum:

 Maks. 3 hverdage fra henvisning til 1. kontakt til borgeren
 Maks. 10 hverdage fra henvisning til borgeren - såfremt det er nødvendigt -

har tilbud om tid til nærmere udredning/vurdering.

8. Tidsplan

Emne Tidsramme Indhold
Forberedelse Oktober/november  Projektdesign

 Dialog med privat praktise-
rende fysioterapeuter

 Dialog med praktiserende
læger/Praksiskonsulent/KLU

 Information af Samarbejds-
udvalget for almindelig og
vederlagsfri fysioterapi (RM)

Høringer Medio november
(Skriftlig høring)

 Ældrerådet
 Handicaprådet

Godkendelse 26. november
2013

Socialudvalget forelægges
og godkender implemente-
ringsplanen for frikommune-
forsøget

Implementering December 2013  Etablering af koordinerende
team

 udarbejdelse af procedure-
beskrivelse (dialog med bor-
ger, læge, fysioterapeut /
tidsfrister / mv.)

Projektperiode 1. januar 2014-
ultimo 2015

Evaluering Ultimo 2015/primo
2016

Evaluering af forsøget, evt. samarbej-
de med KORA/øvrige frikommuner.


