
Syddanske inputs til KL til anvendelse ved overenskomstforhandlin-
ger på fysioterapiområdet

REFERAT
Indstillingen blev tiltrådt. Det blev bemærket, at kommuner ser en væsentlig stigning i udgifterne til 
vederlagsfri fysioterapi. Flere fysioterapeuter når deres lofter for behandling før regnskabsåret er 
omme og beder derefter deres patienter henvende sig til kommunen for at få et behandlingstilbud. 
Der var enighed om at rette en administrativ henvendelse til KL omhandlende hvorledes kommu-
nerne skal forholde sig til henvendelse fra pressen vedr. behandlingslofterne for fysioterapeuterne. 

RESUMÉ
KL har bedt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat sende inputs fra Syddanmark til anvendelse i 
de nært forestående overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet. 

INDSTILLING

Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum

 Godkender at vedlagte inputs videresendes til drøftelse i Sundhedsstrategisk Forum hvor-
efter de sendes til KL.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi skal fornyes. Den gældende 
overenskomst udløber december 2021. KL og Danske Regioner er i dialog med Danske Fysiotera-
peuter om en midlertidig forlængelse af økonomiprotokollatet. 

KL har via KL’s fysioterapinetværket, som er mellem de fælleskommunale sundhedssekretariater, 
bedt Fælleskommunalt Sundhedssekretariat sende inputs fra Syddanmark til anvendelse i de nært 
forestående overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet. Det er ikke muligt for den enkelte 
kommune at indsende egne inputs, disse skal gå via Fælleskommunalt sundhedssekretariat, efter 
ønske fra KL.

Det forventes, at der skal udveksles forhandlingsoplæg december 2021, hvor der arbejdes efter at 
afslutte forhandlingerne inden udgangen af juni 2022. Det betyder, at en ny overenskomst forven-
teligt vil kunne træde i kraft senest den 1. januar 2023.

Overordnet målsætning for forhandlingerne
Den centrale målsætning for forhandlingerne vil være, at overenskomsten med de praktiserende 
fysioterapeuter understøtter følgende: 

Vi vil levere mest mulig sundhed for pengene og skabe et bæredygtigt sundhedsvæ-
sen, som kan rumme fremtidens udfordringer.



KL forventer, at forhandlingen vil tage udgangspunkt i følgende overordnede temaer: 

1. Datadrevet kvalitet 
2. Faglig opdateret tilbud af høj kvalitet dvs. opfølgning på nuværende Enhed for Kvalitet og 

Moderniserings arbejde med modernisering af ydelser samt erstatning for akkreditering 
3. Administration 
4. Økonomistyring, budgetsikkerhed 
5. Øvrige emner og ønsker

Overenskomsterne på fysioterapiområdet 
For praksissektoren er den fysioterapeutiske behandling opdelt på følgende overenskomstområ-
der:

 almindelig fysioterapi (speciale 51)
 vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)
 almindelige ridefysioterapi (speciale 57)
 vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) 

Regionerne er ansvarlige for den almindelige fysioterapi, mens kommunerne den 1. august 2008 
overtog myndighedsansvaret på det vederlagsfri område.

Sikrede kan få tilskud til fysioterapeutisk behandling hos fysioterapeuter, der har overenskomst 
med sygesikringen, dvs. fysioterapeuter, der har ydernummer. Betingelse for tilskud er, at
behandlingen finder sted efter lægehenvisning, og for at kunne få vederlagsfri fysioterapi kræves 
endvidere, at patienten har en progressiv sygdom eller handicap, der fremgår af Sundhedsstyrel-
sens ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”. 

Overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi 
Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi til-
bydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har mulighed for – men ikke 
pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institu-
tioner, som kommunen indgår aftale med. Vederlagsfri fysioterapi er gratis for patienten og udgif-
ten afholdes af bopælskommunen. Det samme gør sig gældende for vederlagsfri ridefysioterapi.
Flere kommuner oplever at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget de seneste år og fortsat 
er stigende. 

De syddanske inputs til OK-forhandlingerne
I løbet af 2020 udarbejdede en arbejdsgruppe, nedsat af Sundhedsstrategisk Forum en fælleskom-
munal afrapportering og analyse af vederlagsfri fysioterapi i Syddanmark. Denne blev præsenteret 
for Sundhedsstrategisk Forum i november 2020. Af denne afrapportering fremgik flere forhold i den 
nuværende overenskomst for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi som de syddanske kommu-
ner ønsker revideret. Disse pointer fra afrapporteringen er nu samlet i vedhæftede udkast til de 
syddanske inputs, som videresendes til KL til anvendelse ved OK-forhandlingerne. Derudover har 
sekretariatet været i kontakt samarbejdspartnerne i de syddanske kommuner på fysioterapiområ-
det, for eventuelle yderligere inputs, vedrørende temaerne som KL har opstillet (se ovenfor). Disse 
input fremgår ligeledes af vedhæftede bilag.

Proces



De syddanske inputs sendes af Fælleskommunalt Sundhedssekretariat til KL senest den 18. sep-
tember 2021 hvorefter overenskomstforhandlingerne indledes. 
Sekretariatet har i samråd med Gitte Østergaard vurderet at disse inputs ikke kræver politisk invol-
vering. Ved en rundspørge hos de andre fælleskommunale sekretariater fremgår det, at man der 
har samme proces ift. at indsamle inputs og ift. involvering. 

BILAG 
 Syddanske input til KL til anvendelse ved overenskomstforhandlinger på fysioterapiområdet 


