Kvalitetsstandard
Vederlagsfri Fysioterapi
Fysioterapeutisk behandling §140a
tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering
i Varde Kommune
Revision af
kvalitetsstandarden
Standardens
indhold

Ved ændring af Sundhedsloven §140a, ”Vejledning om træning i kommuner og
regioner” (Sundhedsstyrelsen dec. 2009) (herefter vejledning SST) og
”Overenskomster mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Danske
Fysioterapeuter.
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1. Rammer

Formålet

Den fysioterapeutiske behandling har det formål at forbedre funktioner, vedligeholde
funktioner eller forhale forringelse af funktioner.
Behandlingen hos fysioterapeuten skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse,
som er en følge af progressive sygdom eller svært fysisk handicap. (SST)

Det formelle
grundlag

Sundhedslovens §140a
Stk. 1
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.
Stk. 2
Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner
eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private
institutioner.
Stk. 3
Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om behandling efter stk. 1
og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud.

Kvalitetsmål

At borgeren opnår en forbedring af funktioner, en vedligeholdelse af funktioner eller
en forhaling af forringelsen af funktioner jævnfør deres henvisning.

Er der særlige
hensyn at tage



Der skal være handicapvenlige faciliteter til rådighed for træning i kommunalt regi.

- og



Ydelsen bør i videst muligt omfang foregå i virksomhedens træningslokaler, men
efter en faglig vurdering er det muligt at tilbyde behandlingen i borgerens eget

1

hjem og for børns vedkommende i det hverdagsmiljø, de opholder sig i.

hjemmet som
arbejdsplads


Pris

Ved ydelser i eget hjem skal arbejdsmiljølovens bestemmelse i forhold til indretning af arbejdsstedet kunne overholdes.

Varde kommunes Virksomheder afregner ud fra et ligeværdigheds princip, som er
tilpasset og begrundet i den enkelte virksomhed.
Der afregnes med samme takster, som private fysioterapeuter. Private fysioterapeuter
afregner i.h.t. ”Overenskomsten mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Danske Fysioterapeuter.”
Der betales for første afbud, hvis borgeren ikke har meldt afbud på dagen inden kl.9.

KvalitetsOpfølgning

Udvikling på området følges af samarbejdsudvalget som er nedsat jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning.
Generelt: Rammen evalueres én gang årligt.
Specifikt: Henvisninger på borgere og antal behandlinger registreres, og gennemgås /
evalueres 1 gang årligt. Dette foretages samlet for Lunden og afd. for Træning & Rehabilitering, for at drøfte snitfalder og udveksle erfaring

Klage-muligheder Klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af de autoriserede fysioterapeuter, behandles af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
Ved uoverensstemmelse i.f.t. behandlingens indhold og tilrettelæggelse kan
henvendelse ske til de respektive ledere. I kommunalt regi:
 Lunden


Træning & Rehabilitering
2. Visitation og tildeling

Ansvarlig for
opgaven,
herunder krav til
kompetencer

Alment praktiserende læge eller speciallæge henviser til vederlagsfri fysioterapi efter
reglerne i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi” (SST).

Målgruppen

For at modtage vederlagsfri fysioterapi skal borgeren opfylde en af de nedenstående
afgrænsninger.

Borgerne vælger om de ønsker at benytte det kommunale tilbud eller om de ønsker et
tilbud på privat klinik.

Personer med svært fysisk handikap.
-

-

Personen skal have et svært fysisk handikap. Begrebet defineres negativt,
således at en person, der kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden
hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, ikke har et
svært, fysisk handikap.
Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som værende varig, når der er
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-

udsigt til, at den vil vare mindst 5 år. Ved følger efter ulykkestilfælde kan
personer ikke opfylde varighedskriterier før tidligst ét år efter ulykken.
Personen skal have en diagnose, der er omfattet af den diagnoseliste, som er
en del af Sundhedsstyrelsens vejledning.

Funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
Henvises til holdtræning.
- Personen skal have en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
Funktionsnedsættelse er defineret som problemer i kroppens funktioner eller
kroppens strukturer, som en væsentlig afvigelse eller mangel fra normal
funktion.
- Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som værende varig, når der er
udsigt til, at den vil vare mindst 5 år.
- Personen skal have en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en
progressiv sygdom.
- Diagnosen skal være stillet af en sygehusafdeling eller en speciallæge i
neurologi eller andet relevant speciale.
Målgruppen – Lunden:
Voksne over 18 år, der opfylder nedenstående afgrænsninger:
Borgeren skal være berettiget til vederlagsfri fysioterapi begrundet i en varig
funktionsnedsættelse efter en erhvervet hjerneskade.
Borgeren skal have påbegyndt træningen ved Lunden inden det fyldte 65 år.
Henvises til hold- og individuel træning.
Målgruppen – Træning & Rehabilitering:
Individuel fysioterapi til borgere, der bor- eller har ophold på Varde Kommunes
plejecentre
Til voksne og unge med progressive sygdomme kan tilbydes holdtræning, hvis der
er grundlag for det
Generelt
Der kan være borgere for hvem individuelle hensyn kan tages mht til diagnose og
alder
Henvisning

Efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge.
Henvisningen gælder 1 år af gangen. Herefter kan der på baggrund af en statusredegørelse, sendes en ny henvisning fra lægen.
Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi 140a, hvis man i forvejen får et tilsvarende tilbud efter andre bestemmelser, f.eks. kommunal træning efter Serviceloven
eller genoptræning efter Sundhedsloven.

Krav til
dokumentation

Det skal registreres hvorvidt der henvises til individuel- eller holdtræning.
Autoriserede sundhedspersoners notatpligt.

Kvalitetskrav for
visitationen

Henvisning skal ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.
Kommunen skal senest 5 hverdage efter modtagelse af lægens henvisning til veder-
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lagsfri fysioterapi kontakte borgeren med henblik på det videre forløb.
3. Indhold
Ansvarlig for
opgaven

Leverandør / udfører, er ansvarlig for indholdet i opgaven, og at det leverede svarer til
bevillingen.

Ydelsens omfang

Henvisningen fra alment praktiserende læge eller speciallæge er afgørende for ydelsens omfang.
Som udgangspunkt er ydelsen varig og der bevilliges 20 gange på samme henvisning
pr. år.
Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for individuel
fysioterapi mere end 20 gange på samme henvisning (pr. år), skal behovet dokumenteres i en redegørelse (undtagelsesredegørelse) udarbejdet af fysioterapeuten. Redegørelsen underskrives både af fysioterapeuten, borgeren selv og lægen og sendes til
samarbejdsudvalget.
Undtagelsesredegørelsen kan ligeledes anvendes hvis borgere med progressiv sygdom har behov for individuel behandling.
Et hold defineres som bestående af minimum tre borgere.

Ydelsen omfatter
ikke

Ydelsen omfatter ikke ergoterapi og ridefysioterapi.

Fleksibilitet og
bytteret

Borgeren har valgfrihed af leverandør.
Borgeren tilskyndes at vælge den kommunale leverandør, hvor det af borger og
kommune skønnes at det vil fremme/give mere sammenhæng til øvrige kommunale
indsatser.

Krav til
dokumentation

Ved førstegangshenvisning og ved fornyet henvisning til fysioterapeut udarbejder
fysioterapeuten en beskrivelse af borgerens funktioner og funktionsnedsættelse.
Beskrivelsen skal danne grundlag for målsætningen og planlægningen af en effektiv
behandling.
Antallet og typen af ydelser skal registreres. Det skal tydeligt fremgå om ydelsen er
individuel- eller holdtræning.

Kvalitetskrav

Ydelsen skal leveres af autoriserede fysioterapeuter.
Sikre kvaliteten med vægt på tværfaglighed, koordinering og sammenhæng
i patientforløbet.

Krav til
opfølgningen

Opfølgningen skal ske i samarbejde mellem borger, egen læge og fysioterapeut èn
gang årligt (ad Sundhedsstyrelsens og KL`s vejledning).
4. Udførelsen af ydelsen

Ansvarlig for
opgaven,
herunder krav til
kompetencer

Den ansvarlige for udførelsen skal være en autoriseret fysioterapeut.
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Opgaveløser

I Varde kommunes regi tilbydes vederlags fysioterapi §140a af:
 Afdeling for Træning & Rehabilitering
 Lunden

Samarbejde og
sammenhæng

Det er væsentligt at den kommunale genoptrænings og behandlingsindsats efter
sundhedsloven og efter serviceloven tilrettelægges i overensstemmelse med andre
indsatser på det kommunale område, med det formål at skabe koordination og sammenhæng.

Valg af leverandør Borgeren kan vælge frit, om de ønsker at benytte det kommunale tilbud eller de ønsker et tilbud på privat klinik.
Tilbagemeldingspligt

Fysioterapeuten skal udarbejde en tilbagemelding til egen læge i tilfælde af behov for
at fravige normen.

Krav til
dokumentation

Antallet og typen af ydelser skal registreres. Det skal tydeligt fremgå om ydelsen er
individuel- eller holdtræning.

Kvalitetskrav

At borgeren oplever bedre funktioner, vedligehold af funktioner eller forhaling i forringelse af funktioner.
I forbindelse med Varde kommunes forestående arbejde med monitorering af træningsområdet vil dette område også indgå.

Krav til
opfølgningen

Opfølgningen skal ske i samarbejde mellem borger, egen læge og fysioterapeut (ad
Sundhedsstyrelsens og KL`s vejledning).

Udarbejdet

Dette er 2. udgave og afløser kvali- Udarbejdet af
tetsstandard fra marts 2013
Lilian Berthelsen, Leder for Træning &
Rehabilitering
Margrethe Als, afd. leder for træning 140a på
Lunden
Margrete Riddersholm, Sundhedskonsulent,
afd for Sundhed og Rehabilitering
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