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10-dagsforespørgsel vedr. investeringsmodel for vederlagsfri 
fysioterapi.  
 
Venstre ønsker oplyst hvorvidt, det i investeringsmodellen for vederlagsfri 
fysioterapi pr. august 2015, budget stemmer overens med faktiske forhold: 

 

Ad 1. Hvad var kommunens samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi 

i perioden 1/1-30/6 2015 sammenlignet med de samlede udgifter til 

vederlagsfri fysioterapi i perioden 1/1-30/6 2017? 

Der har været en stigning fra 34 mio. kr. i 1. halvår 2015 til 36 mio. kr. i 1. 

halvår 2017. 

 

Det var forventningen, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi til borgerne på 

plejehjemmene ville blive reduceret med 1 mio. kr. i 2017 og med 2,5 mio. 

kr. i 2018. De gns. udgifter pr. mdr. i 2015 var 960.000 kr., mens de gns. 

udgifter pr. måned i 2017 er 900.000 kr. Det er en besparelse på 700.000 kr. 

i 2017. 

Samtidig er der 100 borgere mere i 2017 end i 2015, der får vederlagsfri 

fysioterapi på plejehjemmene. Samlet set er udgifterne færre pr. borger end 

før, da antallet af borgere er steget, imens udgifterne er faldet. 

 

En oversigt over udviklingen i udgifterne pr. indbygger for kommunerne i 

Region Midtjylland viser, at udgifterne har været faldende i Aarhus 

Kommune, fra 104 kr. pr. indbygger i 2015 til 102 kr. pr. indbygger i 2017. 

For Region Midtjylland er udgifterne steget fra ca. 104 til knap 106 kr. pr. 

indbygger. I opgørelsen er der ikke inkluderet udgifter til kommunernes egne 

tilbud. Opgørelsen viser kun udgifterne til privat praktiserende 

fysioterapeuter. 

 

Ad. 2. Hvor mange personer var i 2015 inde under den vederlagsfrie 

ordning sammenlignet med 2017? 

I første halvår 2017 har 585 borgere på plejehjem modtaget vederlagsfri 

fysioterapi. Heraf har 259 modtaget et kommunalt tilbud, mens de 359 har 

modtaget tilbuddet ved de privat praktiserende fysioterapeuter. Der er 33 

borgere, der i perioden har modtaget et tilbud begge steder og typisk har 

skiftet undervejs. 

I første halvår 2015 modtog 506 borgere vederlagsfri fysioterapi i 

plejehjemmene. Det er en forskel på knap 80 borgere fra 2015 til 2017, der 

modtager vederlagsfri fysioterapi. 

 

Ad. 3. Hvad var udgiften pr. konfrontationstime (tid hvor 

plejehjemsbeboeren rent faktisk modtager fysioterapi) i kommunalt 

regi i perioden 1/1-30/6 2017 = Samlede udgifter* / konfrontationstimer? 

Det kan ikke beregnes, hvad udgiften er for én ”konfrontationstime”.  

Den mest brugte ydelse er ”Normalbehandling”. I første halvår 2017 er det 

93 % af afregningen i plejehjemmene, der er sket via taksten for 
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”Normalbehandling”. Taksten for ”Normalbehandling” er på 237 kr. pr. 

behandling, hvor de privat praktiserende fysioterapeuter får 296 kr. for en 

”Normalbehandling”.  

 

Afregningen er mindre på plejehjemmene end ved de privat praktiserende 

fysioterapeuter, da plejehjemmene i forvejen har træningsredskaber til 

rådighed, og at afregningen ved de privat praktiserende fysioterapeuter også 

skal dække udgifter til husleje. 

 

Ad. 4. Da udgifter til vederlagsfri fysioterapi kan sløres ved at behandle 

patienter under serviceloven i stedet for sundhedsloven, kan det være 

interessant at få oplyst kommunens udgifter til patienter behandlet 

indenfor serviceloven de første to kvartaler i årene 2014-2016 samt 

2017? 

I første halvår af 2014, 2015 og 2016 har der været udgifter på ca. 48 mio. 

kr. til træning under funktionsområdet ”genoptræning og 

vedligeholdelsestræning”. Det øges i første halvår 2017 til 56 mio. kr.  

Funktionsområdet indeholder både udgifter til træning under serviceloven og 

sundhedsloven. Det kan derfor ikke siges om stigningen skyldes ændringer 

under sundhedsloven eller under serviceloven. 

 

Det vurderes, at årsagen til stigningen i 2017 primært kan henføres til 

Sundhed og Omsorgs systematiske arbejde med indførelsen af 

”Forløbsmodellen”, og større fokus og systematik omkring 

dokumentationspraksis. 

 

Ad. 5. Ud fra de foreløbige resultater, hvorledes vurderer rådmanden 

muligheden for at ordningen, efter 2018, skal fortsætte, stoppe eller om 

den kan udvides til andre områder? 

Rådmanden er tilfreds med ordningen med kommunalt tilbud om vederlagsfri 

fysioterapi til beboere på plejehjem. 

 

Opgørelse fra 1. halvår 2017 viser, at 44 % af de 585 cpr.nr., der har 

modtaget vederlagsfri fysioterapi, har valgt den kommunale leverandør på 

plejehjemmet. De resterende modtager fortsat vederlagsfri fysioterapi hos 

den praktiserende fysioterapi. 

På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at etablere kommunalt tilbud 

om vederlagsfri fysioterapi på andre områder. 

 

Ad 6. Kan borgers fritvalg sikres bedre ved, bagerst på 

informationsskrivelse vedr. vederlagsfri fysioterapi til borgere på 

kommunens plejecentre, at liste de fysioterapiklinikker, der tilbyder 

vederlagsfri fysioterapi på plejecentre? 

Informationspjecen om vederlagsfri fysioterapi er udarbejdet i samarbejde 

med en sammenslutning af praktiserende fysioterapeuter i Aarhus 

Kommune. Der henvises i pjecen bl.a. til www.sundhed.dk og 

http://www.sundhed.dk/
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www.aarhusfysio.dk for oplysninger om praktiserende fysioterapiklinikker i 

byen. Her kan findes navne og telefonnumre på byens fysioterapiklinikker og 

dermed dækkes behovet. 
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