En fysioterapeut kan kun tilbyde at behandle personer med funktionsevnetab som følge af progressiv sygdom, hvis der er adgang til holdtræning (Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi
§ 20, stk. 4).
Afgrænsning
Tilbuddet til denne patientgruppe indeholder
IKKE ridefysioterapi. Hjemmebehandling kan ikke
tilbydes patienter henvist i denne kategori.
Undtagelsesredegørelse
Hvis læge og fysioterapeut er enige om, at patienten har behov for individuel fysioterapi, kan
der, som supplement til eller i stedet for holdtræning, undtagelsesvist gives individuel fysioterapi.
Undtagelsesredegørelsen er gældende i den periode, henvisningen til vederlagsfri fysioterapi er
gældende.
Henvisning og statusredegørelse
Patientens egen læge eller en speciallæge kan henvise til vederlagsfri fysioterapi under hensyntagen til
diagnoselisten. Ved progressive lidelser skal diagnosen være stillet af en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale, som patientens
egen læge er bekendt med.
En henvisning gælder for 12 måneder og kan, hvis
der er behov for det, fornys for 12 måneder ad gangen. Ved udløbet af hver henvisning udarbejder fysioterapeuten i samarbejde med patienten en statusredegørelse, der videregives til patientens læge.
På baggrund af statusredegørelsen og lægens undersøgelse af patienten, vurderer lægen, fysioterapeuten
og patienten, om fysioterapeutisk behandling er det
relevante behandlingstilbud, herunder overvejelser
om individuel vs. holdtræning, eller om et kommunalt
eller regionalt behandlingstilbud er mere egnet.
En statusredegørelse skal udarbejdes én gang om
året.
Læge og fysioterapeut skal opdatere registreringen
på henvisningsblanket og regning i tilfælde af, at en
patient med en progressiv lidelse når et stadium i
sygdommen, hvor betingelserne er opfyldt for vederlagsfri fysioterapi til varigt, svært fysisk handicappede. I det tilfælde skal patientkategorien ændres ved,
at patienten får en ny henvisning.

Udarbejdet af Aabenraa Kommune i samarbejde med
Lægekollegiet og privatpraktiserende fysioterapeuter i
Aabenraa Kommune - maj 2012.

Vederlagsfri
fysioterapi og
ridefysioterapi
Praksis for henvisning
og anvendelse af
undtagelsesredegørelser

Formålet med dette notat er at sikre ensartet forståelse og praksis mellem parterne privatpraktiserende
fysioterapeuter, ridefysioterapeuter, Lægekollegiet,
fysioterapeuter og myndighed i Aabenraa Kommune.
Fra februar 2008 har vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi kunnet gives til to patientkategorier efter lægehenvisning. Behandlingen er
gratis.
Kommunerne har siden 1. august 2008 haft myndighedsansvaret for opgaven.
Børn og unge er omfattet af ordningen på lige fod
med voksne.
Vederlagsfri fysioterapi
Vederlagsfri fysioterapi skal rette sig mod den aktuelle funktionsnedsættelse, og har til formål at forbedre,
vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner.

Undtagelsesredegørelse
Hvis personen har brug for mere end 20 individuelle
behandlinger på samme henvisning (gældende ét
år), skal behovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse udarbejdet af fysioterapeut og patient og
godkendt og underskrevet af patientens læge. Undtagelsesredegørelsen sendes til Samarbejdsudvalget
for fysioterapi i regionen, og individuel behandling ud
over 20 konsultationer kan først iværksættes, når begrundelsen er fremsendt.
En utilstrækkeligt udfyldt undtagelsesredegørelse returneres af Samarbejdsudvalget og honoreres ikke.
Borgeren kan først få vederlagsfri fysioterapi, når
samarbejdsudvalget har modtaget en korrekt udfyldt
undtagelsesredegørelse.
Det forudsættes, at individuelle behandlinger ud over
20 kun udføres i begrænset omfang (Overenskomst
om vederlagsfri fysioterapi § 32, stk. 2).

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af
borgere:

Undtagelsesredegørelsen er gældende i den periode,
henvisningen til vederlagsfri fysioterapi er gældende.

1. Personer med svært, fysisk handicap af varig
karakter.
Sygdommen eller tilstanden skal fremgå af diagnoselisten i Vejledning om adgang til vederlagsfri
fysioterapi, Sundhedsstyrelsen 2008.

Ridefysioterapi
Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som levende behandlingsredskaber. Ved
hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens
egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og
muskelstyrke.

En tilstand defineres som varig, når den vurderes
at vare i mindst fem år. Efter ulykkestilfælde kan
varighedskriteriet først opfyldes efter ét år.
Det er en forudsætning for ordningens gennemførselse, at en væsentlig del af behandlingen
kan foregå som holdtræning (Overenskomst om
vederlagsfri fysioterapi § 3, stk. 3).
Denne patientgruppe kan få henvisning til:
• holdtræning eller
• højst 20 individuelle behandlinger, der kan
suppleres med eller erstattes af holdtræning
(holdtræning kan gives ubegrænset)
• vederlagsfri ridefysioterapi
• hjemmebehandling
Afgrænsning
En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den
daglige, personlige livsførelse, har ikke et svært, fysisk handicap.
OBS!
Personer med progressive lidelser kan få vederlagsfri fysioterapi efter denne ordning, når deres sygdom
når et stadium, hvor de har et svært, fysisk handicap. Det kræver en ny henvisning, hvis personen har
fået vederlagsfri fysioterapi på hold for personer med
progressive lidelser.

Ridefysioterapi anvendes desuden til sansemotorisk
og psykomotorisk træning og som kontrakturprofylakse og -behandling.
Ydelsen foregår altid på hold.
Behandlinger kan alene udføres af autoriserede fysioterapeuter, der opfylder kravene til efteruddannelse.
Behandlingen foregår efter lægehenvisning og følger
de øvrige regler for vederlagsfri fysioterapi.
2. Personer med funktionsnedsættelse som følge
af en varig, progressiv sygdom.
Sygdommen skal fremgå af diagnoselisten i
Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi,
Sundhedsstyrelsen 2008. Diagnosen skal være
stillet af en sygehusafdeling eller af en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant
speciale. Henvisende læge skal have dokumentationen for det.
Denne patientgruppe kan få henvisning til:
• holdtræning.
Individuel behandling er en undtagelse.

