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Til Region Midtjylland 
 
Danske Fysioterapeuter region midtjylland har med stor interesse læst 
udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018. Vi ser positivt på, at der som 
noget nyt kun skal laves 5 sundhedsaftaler, da vi mener at dette kan 
medvirke til større ensartethed i tilbuddene for borgerne i de enkelte re-
gioner og i kommunerne 
 
Danske Fysioterapeuter region midtjylland anser Sundhedsaftalerne 
som en god og vigtigt fælles referenceramme/dialogredskab for perso-
nalet i region, kommuner og praksissektoren 
 
Der er rigtig mange gode elementer både hvad angår visioner, værdier 
og målsætninger - ikke mindst i forhold til fokus på at få større lighed i 
sundhed for borgerne samt en arbejdsmarkedspolitisk indsats. 
 
Som noget nyt er der sat særligt fokus på forebyggelsesindsatsen og 
genoptræning af borgere med psykiatriske diagnoser. Dette område har 
været forsømt og Danske Fysioterapeuter region midtjylland glæder sig 
til at se effekten af indsatsen. 
 
Den generelle forebyggelse og sundhedsfremme er der også fokus på i 
aftalen og ”tidlig opsporing af begyndende sygdom” er ligeledes et tiltag 
der bliver spændende at følge og se effekten af.  
 
I det hele taget indeholder Sundhedsaftalen mange pro-aktive elemen-
ter og det bifalder Danske Fysioterapeuter region midtjylland. 
 
Vi kan dog være bekymret for, at meget er beskrevet op til selve indsat-
sen for enkelte borger, men selve den udøvende del er ikke beskrevet. 
 
Til eksempel er fagpersonen fysioterapeut ikke nævnt i aftalen og under 
afsnittet om ”Behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering”, hvor fy-
sioterapi og fysioterapeuter spiller en aktiv rolle i udførelsen, er vi som 
fag nævnt én gang, nemlig under punkt 4.3.3 ”Træning og rehabilitering 
af børn og unge”.  
 
Der henvises til eksempler på, hvordan særligt nogle faggrupper kan 
spille ind i eks forebyggelse.  Danske Fysioterapeuter region midtjylland 
vil i den sammenhæng gøre opmærksom på, at der er mange faggrup-
per der spiller ind i patientforløbene - uanset om det er til forundersø-
gelser, kontrol eller genoptræning. 
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Derfor finder vi det oplagt, at vi som faggruppe kan blive indskrevet 
konkret i aftalens punkt 4.3”Træning og rehabilitering” samt underpunk-
terne 4.3.1.”Rehabilitering” og underpunkt 4.3.2”Genoptræning”, da fa-
get fysioterapi og fagpersonerne fysioterapeuter her spiller en væsentlig 
rolle i borgerens vej tilbage til deres oprindelige funktionsniveau, hvor 
de kan være aktiv i eget liv.  
 
Ligeledes kan fysioterapeuter spille en stor rolle i forbindelse med ind-
satsen overfor borgere med psykiske diagnoser. Fysioterapeuter har i 
mange år arbejdet i psykiatrien, med borgere med psykiske diagnoser 
og med den psykiske sygdom som omdrejningspunkt for behandlingen. 
Nu med den øgede indsats overfor fx KRAM faktorerne i forhold til de 
psykiatriske patienter, kan fysioterapeuter ligeledes bidrage til indsatsen 
på den somatiske del af sygdomsbilledet. 
 
Vedrørende afsnit 4.2 ”Hjælpemidler og behandlingsredskaber”.  Der er 
fortsat en stor problematik i forhold til kriterier og konkrete udlånsmulig-
heder for både patient og borgere. Det er derfor vigtigt at der fortsat 
sættes fokus på området med klare retningslinjer og muligheder for kla-
ge adgang for patient/borgere. 
 
Danske Fysioterapeuter region midtjylland anerkender klart de praktise-
rende lægers rolle og betydning i sundhedsaftalerne. I den forbindelse 
undrer det os dog, at de praktiserende fysioterapeuter ikke tilsvarende 
er nævnt i aftalen. 
 
De er i høj grad en del af det sammenhængende patient forløb og en 
vigtig samarbejdspartner i forbindelse med træning, genoptræning og 
rehabilitering området. Vi vil derfor gerne opfordre til, at de praktiseren-
de fysioterapeuter bliver nævnt som samarbejdspartnere og derved bli-
ver en del af sundhedsaftalen for region midt. 
 
Til slut vil vi gerne rose afsnit 2.6 ”Differentieret indsats”. Det er vigtigt 
med fokus på de svageste grupper af borgere uden ressourcer og uden 
netværk eller uden et ressourcestærkt netværk. Der er stor fokus på 
borger inddragelse, pårørende inddragelse og eget ansvar og det er 
vigtigt at bringe borgeren og deres pårørendes ressourcer i spil gennem 
inddragelse og aktiv deltagelse, men samtidigt er det vigtigt at have for 
øje, at ikke alle besidder ressourcerne til aktiv deltagelse og der har 
sundhedsvæsnet et øget ansvar for det gode og sammenhængende 
patient forløb. 
 
Danske Fysioterapeuter region midt ser frem til, at fysioterapeuter på al-
le niveauer og i alle sektorer bliver inddraget i det videre arbejde med at 



 

 

3/3

sætte borgeren i centrum og skabe et sammenhængende patientforløb. 
 
Og vi ser frem til at arbejde videre med sundhedsaftalen. 
 
Med venlig hilsen. 
 
Regionsformand Danske Fysioterapeuter 
 
Sanne Jensen 
 
Mindegade 10 
 
8000 Aarhus C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


