
 

 

 

Medlem af Folketinget Kirsten Normann Andersen (SF) har den 28. oktober 2020 stil-

let følgende spørgsmål nr. S 165 til sundheds- og ældreministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 165: 

”Mener ministeren, det er rimeligt og fagligt forsvarligt at pausere med en lægeordi-

neret behandling som den vederlagsfri fysioterapi, når årets behandlingsloft for den 

privatpraktiserende fysioterapeut er nået, uden at der tilbydes tilsvarende behand-

ling eksempelvis fra det offentlige i stedet for?” 

 

Svar: 

Vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning er en patientrettighed i sundhedslovens 

forstand, og patienter med et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysiote-

rapi skal have adgang til behandling. 

 

Kommunerne er forpligtet til at yde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i 

praksissektoren efter lægehenvisning. Det fremgår af sundhedslovens § 140a, stk. 1. 

Det fremgår endvidere af § 140a, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde veder-

lagsfri behandling efter lægehenvisning på egne institutioner eller ved indgåelse af af-

taler med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Hvis det ikke er mu-

ligt at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut må 

kommunen sikre, at den vederlagsfri fysioterapi kan modtages et andet sted. 

 

Der spørges konkret til pausering af vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende 

fysioterapeut, og jeg kan i den forbindelse oplyse, at det følger af § 12, stk. 2 i be-

kendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut  prak-

sissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kom-

munen, at de nærmere vilkår for vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning hos fy-

sioterapeut fremgår af overenskomster mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn 

og Danske Fysioterapeuter. 

 

Det følger af overenskomsten for fysioterapi § 44 og økonomiprotokollat, at der sker 

en modregning (nedsættelse) af fysioterapeuternes honorar, hvis de årlige udgifter til 

vederlagsfri fysioterapi overstiger den aftalte ramme. 

 

Praksisoverenskomsten indeholder mulighed for at gennemføre udgiftsdæmpende 

tiltag løbende, så der ikke opstår pludselige behov for opbremsning i aktiviteten ved 

årets udløb. Det fremgår således af økonomiprotokollatet til overenskomsten, at ud-

giftsudviklingen følges af parterne i månedlige opgørelser i forhold til den aftalte øko-

nomiske ramme. Hvis opgørelserne viser tegn på, at den økonomiske ramme ikke kan 

overholdes, så skal parterne drøfte mulighederne for at iværksætte udgiftsdæm-

pende tiltag. Det er derfor muligt at følge op, inden det bliver aktuelt at foretage op-

bremsninger eller modregninger for at et overforbrug.  
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Side 2 

Jeg vil gerne understrege, at jeg forventer, at overenskomstens parter er opmærk-

somme på ovenstående muligheder for løbende økonomisk opfølgning, så patien-

terne kan sikres adgang til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren i alle årets 12 må-

neder. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Anne Bækgaard 

 


