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Virkning i periode 2022-2025 (i mio. kr.)
Budget ændring

2022
1,000

2023
1,000
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2025
1,000

(’-’ = budgetreduktion / ’+’ = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)
Hjørring Kommune har en budgetudfordring i forhold til vederlagsfri fysioterapi hos
privatpraktiserende fysioterapeuter. På den baggrund ønskes en ressourcetilførsel til
området, dels til at dække merforbruget, og dels til at afprøve om Træningsenheden kan
nedbringe udgifterne ved at øge indtaget af borgere i det kommunale tilbud.

Beskrivelse
Jævnfør Sundhedslovens § 140a er kommunen forpligtet til at tilbyde vederlagsfri
Fysioterapi og ridefysioterapi efter lægehenvisning. Målgruppen er personer med svært
fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, og formålet
med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller
forhale forringelse af funktioner.
For at få vederlagsfri fysioterapi skal borgeren have en henvisning fra den praktiserende
læge. Henvisningen gælder i 12 måneder og kan fornys for 12 måneder ad gangen. Ved
udløbet af hver henvisning udarbejder fysioterapeuten i samarbejde med borgeren en
statusredegørelse, der videregives til borgerens læge. På baggrund af redegørelsen
vurderer lægen i samarbejde med fysioterapeuten og borgeren, om henvisningen skal
fornys.
Der er frit valg på området, og udover de private fysioterapeuter i kommunen er
Hjørring Kommunes Træningsenhed leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Det
kommunale tilbud består af holdtræning på sundhedscenteret, bassintræning for børn på
regionshospitalet samt den træning kommunale fysioterapeuter udfører
på alle kommunens ældrecentre, Specialbørnehaven Viben og NBV (Nordjylland
Beskyttede Værksted).
Hjørring Kommune har i en årrække haft og har fortsat et merforbrug på
vederlagsfri fysioterapi. I 2020 var der et merforbrug på 0,7 mio. kr. – dette på trods af
covid-19 situationen, som sandsynligvis har medført et fald i antal forløb. I 2022 er

budgettet til vederlagsfri fysioterapi på 12,75 mio. kr., og forvaltningen estimerer, at der
vil være en merudgift på 1,0 mio. kr.
Mulighederne for økonomistyring på området er begrænsede, idet kommunen hverken
har indflydelse på visitationen til vederlagsfri fysioterapi eller
indholdet/omfanget af træningsforløbet hos den privatpraktiserende
fysioterapeut. F.eks. kan en række af de fysioterapeutiske behandlingsydelser
med god effekt gives på hold, og det indgår som en grundlæggende
forudsætning i overenskomsten på området, at borgeren som udgangspunkt skal
gives et tilbud om holdtræning. Af den seneste praksisplan for Fysioterapi fremgår det
imidlertid, at Hjørring Kommunes privatpraktiserende fysioterapeuter
har den laveste anvendelse af holdtræning i regionen.
Når borgerne vælger det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi, har
kommunen bedre styringsmuligheder, idet Træningsenheden kan udnytte de
eksisterende fysioterapeutressourcer fleksibelt og sikre mest mulig holdtræning. På den
baggrund foreslår forvaltningen, at Træningsenheden tilføres flere ressourcer til
vederlagsfri fysioterapi med henblik på at kunne øge indtaget af borgere. Forventningen
er, at det kan være med til at nedbringe kommunens samlede udgifter til vederlagsfri
fysioterapi.
Helt konkret lægger forvaltningen op til, at Træningsenheden tilføres 0,33 mio. kr., og at
de resterende midler anvendes til at dække merudgiften til vederlagsfri fysioterapi. Dette
vurderes at være det maksimale Træningsenheden p.t. kan udvide med indenfor de
nuværende fysiske rammer.
Forvaltningen vil følge udviklingen tæt både i kommunalt og privat regi med henblik på
vurdering af effekten af ovennævnte tiltag.

Personalemæssige konsekvenser
Forslaget giver Træningsenheden mulighed for at udvide normeringen til vederlagsfri
fysioterapi.

Andre afledte konsekvenser

