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 Frikommuneforsøg: Implementeringsplan vedrørende forsøg med
sammenhængende og koordineret tilbud om vederlagsfri fysioterapi

Sagsnr.: 12/145521
Sagsansvarlig: Niels Erik Kristensen

SAGSFREMSTILLING
Socialudvalget vedtog på mødet den 28. maj 2013 (sag nr. 12) med efterfølgende godkendelse i
Byrådet den 19. juni 2013 (sag nr. 5), at Viborg Kommune gennemfører frikommuneforsøg
vedrørende en sammenhængende og koordineret indsats for borgere, som henvises til vederlagsfri
fysioterapi. Med denne sag forelægges den nærmere plan for implementeringen (bilag 1) af
frikommuneforsøget til godkendelse.

Forslaget om forsøg omkring procedurerne for henvisninger (og undtagelsesredegørelser) til
vederlagsfri fysioterapi er udarbejdet i samarbejde mellem de 9 frikommuner og Sundhedsministeriet
under fællesteamet ”sammenhængende sundhed” udarbejdet Grundlaget for forsøget gives ved
frikommunelovens § 26 B (jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013). Efterfølgende har 2
kommuner valgt ikke at implementere forsøget.

Forsøgets overordnede idé er at sikre borgerne, som henvises til vederlagsfri fysioterapi mere end et
monofagligt tilbud (fysioterapi) i form af et sammenhængende og koordineret tilbud med klare mål for
indsatsen.

Dette sker ved, at den praktiserende læges henvisning (og eventuelle undtagelsesredegørelser) går
til/via et kommunalt koordinerende team, som foretager en vurdering af borgerens funktionsevne (,
administrativt, samtale, funktionsevnetest m.v.), og på baggrund heraf indgås en dialog med borgeren
omkring mål og indsatser (tilbud). Tilbuddene kan eksempelvis være hjælpemidler, rehabilitering,
motionstilbud, træning m.v., som kan styrke såvel fysisk som kognitive eller sociale ressourcer.

Målet med frikommuneforsøget er at styrke kvaliteten af vederlagsfri fysioterapi, målrette indsatsen og
sikre en sammenhængende opgaveløsning, som styrker progression i indsatsen til gavn for borgerne.

Forsøget skal ses sammenhæng med Viborg Kommunes samlede indsats omkring den
rehabiliterende tænkning med fokus på borgerens egenmestring og kontrol med/i eget liv. Denne
strategi indebærer, at kommunens primære mål - hvor muligt - er at levere en aktiv indsats, som
styrker og/eller vedligeholder borgerens kompetencer, funktionsevner og aktive rolle i hverdagen. Hvor
borgerens ressourcer ikke rækker træder kommunen til med vedvarende ydelser.

Forsøget, som løber fra 1. januar 2014 til udgangen af 2015, og implementeringsplanen er nærmere
beskrevet i vedlagte bilag 1. Implementeringsplanens hovedfaser er:

November-december 2013:
· færdiggørelse af projektdesign og udarbejdelse af procedurebeskrivelse mv.
· orientering og drøftelser med praktiserende læger, privatpraktiserende fysioterapeuter og andre

relevante samarbejdsparter.
· orientering i det regionale samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
· etablering af kommunalt koordinationsteam bestående af: Visitator, Fysio-/ergoterapeut(er) (inkl.

rehabilitering, Koordinator/administrativ tovholder, (evt.) sygeplejefaglig repræsentant og
Privatpraktiserende fysioterapeut (evt. ad-hoc)

Januar 2014-december 2015
· Projektafvikling
· Evaluering (ultimo 2015/primo 2016)
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Målgruppen for forsøget vil af hensyn til den praktiske udrulning af initiativet samt de tilstedeværende
ressourcer vil i første omgang kun omfatte borgere, som ”vedvarende” henvises til vederlagsfri
fysioterapi.

Inklusionskriterierne er:
· udstedelse af undtagelsesredegørelse (=mere end 20 individuelle behandlinger indenfor ét år)
· fornyede henvisninger (=har modtaget vederlagsfri fysioterapi mere end et år)

Forsøgets indhold er i punktform:

· Den praktiserende læge fremsender henvisninger og undtagelsesredegørelser til kommunen.
· Koordineringsteamet foretager en samlet vurdering af borgeren/henvisning f.eks. via samtale med

borgeren, forundersøgelse/funktionsvurdering eller andet.
· I de tilfælde hvor den monofaglige indsats i form af fysioterapi vurderes utilstrækkelig indledes

dialog med borgeren om supplerende/alternative tilbud.
· I tilfælde hvor henvisning/undtagelseserklæring vurderes utilstrækkelig/fejlagtig indledes dialog

med den praktiserende læge herom.

Gennemførelsen af frikommuneforsøget begrænser ikke borgerens rettigheder vedrørende adgangen
til vederlagsfri fysioterapi, herunder retten til frit valg af leverandør. Der søges i samarbejdet med
praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter sikret en god information af borgerne
omkring forsøget.

Evalueringen af projektet, som koordineres med de øvrige frikommuner med henblik på at skabe en
så stærk evidens som mulig består dels af opgørelser omkring behovet for
sammenhængende/koordinerede forløb, afledte effekter for den vederlagsfrie fysioterapi samt i det
omfang det er muligt målinger på den direkte effekt for borgeren - fysiske formåen, behov for anden
støtte mv.

Den øgede fokus på borgerne, som modtager vederlagsfri fysioterapi (ca. 1.000 borgere på årsbasis,
heraf en tredjedel, som træner individuelt i et omfang (+20 gange pr. år), så der skal udstedes
undtagelsesredegørelse (2012-tal)), herunder primært koordineringsteamets arbejde med vurdering af
borgerens behov for vederlagsfri fysioterapi versus et sammenhængende/koordineret forløb. Det er
vurderingen, at indsatsen i mandetimer vil svare til 1-1½ årsværk på årsbasis. Indsatsen afvikles inden
for den eksisterende økonomiske ramme.

Forslaget til frikommune og planen for implementering er sendt i skriftlig høring i Ældrerådet og
Handicaprådet. Rådenes eventuelle udtalelser vil forelægge til mødet.

BILAG
1 Åben Implementeringsplan vederlagsfri fysioterapi - frikommuneforsøg 379718/13
2 Åben Høringssvar Handicaprådet 531093/13
3 Åben Høringssvar fra Sclerose foreningen 531087/13
4 Åben SU-26.11.13 (pkt. 8) Høringssvar - sammenfatning med forvaltningens

bemærkninger
523601/13

INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

at Socialudvalget godkender implementeringsplan for frikommuneforsøg vedrørende
sammenhængende og koordineret tilbud om vederlagsfri fysioterapi

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 26-11-2013
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Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Scleroseforeningen som indgår som bilag på
sagen. Høringssvaret er fremsendt til udvalget og medtaget på udvalgsmødet suppleret med
forvaltningens supplerende  bemærkninger i forhold til Handicaprådets høringssvar.

Socialudvalget godkendte implementeringsplan for frikommuneforsøg vedrørende sammenhængende
og koordineret tilbud om vederlagsfri fysioterapi.
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