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Høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse 
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fysioterapeuter 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 25. oktober 2013 sendt et udkast 
til høring inden offentliggørelse for faglige/tekniske kommentarer. Konkurren-
ce- og Forbrugerstyrelsen skriver, at styrelsen gerne drøfter kommentarer til 
analysen på et møde i styrelsen inden høringsfristens udløb. Et sådant møde 
blev afholdt 12. november mellem styrelsen og Danske Fysioterapeuter, hvor 
det blev aftalt, at Danske Fysioterapeuter fremsender sine samlede kommen-
tarer.  
 
Vi vil indledningsvist gerne takke for mødet og den dialog, der i øvrigt har væ-
ret mellem styrelsen og Danske Fysioterapeuter.  
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Vi har læst analysen, som vi grundlæggende set finder interessant om end 
med betydelige faktuelle og metodiske mangler. Samtidig må vi forundres 
over, at offentlige myndigheder inden for det samme år kan fremkomme med 
to så forskellige analyser af praksissektoren. Først Rigsrevisionen, hvis pri-
mære budskaber handlede om øget kontrol, derefter Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen, hvis primære budskaber handler om øget liberalisering.  
 
Set med vore briller kalder begge analyser på, at alle parter får formuleret en 
fælles vision for fremtidens praksissektor. 
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Dette høringssvar falder i to dele. Del et rummer vore generelle kommentarer, 
og i del to vil der være kommentarer til den specifikke tekst. 
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Generelle kommentarer 
• Produktivitetsberegningerne er primitive og derfor desværre ubrugeli-

ge. De tager ikke højde for patientsammensætning, diagnoser eller om 
behandlingen virker. Der er ganske enkelt ikke målt på hverken kvali-
tet, eller det som patienterne får ud af behandlingen. 

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har valgt at spørge forbrugerne 
om deres oplevelser med fysioterapi. Det hilser Danske Fysioterapeu-
ter velkommen. Men Danske Fysioterapeuter finder det bekymrende, 
at styrelsen har valgt dels at lave en patientundersøgelse med en stik-
prøve, som ikke er repræsentativ for patientgrupper, her tænkes sær-
ligt på patienter under den vederlagsfrie ordning og dels, at styrelsen 
ikke har inddraget de erfaringer, der eksisterer i offentligt regi omkring 
patienttilfredshedsundersøgelser. Danske Fysioterapeuter vedlægger 
sin undersøgelse af den vederlagsfrie ordning foretaget af Enheden for 
Brugerundersøgelser til brug for styrelsen. 

• Det er særligt graverende, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen helt 
har udeladt holdtræning i sine beregninger af produktivitet. Gennem 
mange år har alle parter, Danske Fysioterapeuter, Sundhedsministeri-
et, Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner, arbejdet for mere 
brug af holdtræning. Det er effektivt, øger antallet af behandlede pati-
enter og giver sundhedsfaglig mening. Så kommer denne analyse, 
hvor målet er at fokusere på produktivitet, hvorpå holdtræningen ude-
lades af målingerne. På den måde ”straffes” fysioterapeuterne for at 
være effektive. 

I stedet for at konstruere beregninger der ensidigt stiller fysioterapeu-
terne i et dårligt lys, burde analysen være med til at rejse spørgsmålet 
om samfundets forventninger til udkommet af investeringen i fysiotera-
pi. Så kunne parterne forholde sig til de politiske målsætninger og på 
baggrund af dem udvikle grundlaget for, hvordan vi sammen mest ef-
fektivt og med højst mulige produktivitet kan nå dem. 

• Vi noterer os, at betydelige dele af analysen er fremkommet på bag-
grund af fortroligt talmateriale leveret til Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen af Danske Regioner. Denne fremgangsmåde finder vi særdeles 
betænkelig, særligt fordi analysen offentliggøres lige op til de forestå-
ende overenskomstforhandlinger mellem RLTN og Danske Fysiotera-
peuter. 

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ignoreret, at reguleringen af 
taksterne på fysioterapiområdet er væsentlig mindre end lønudviklin-
gen for en alternativ ansættelse som følge af, at reguleringen af tak-
sterne ikke kompenserer for den lønudvikling, der følger af lokalløn, 
løntrinsstigninger mv. Dette er sket på trods af, at Danske Fysiotera-
peuter allerede i april måned har dokumenteret, at de praktiserende fy-
sioterapeuter er underlagt krav om effektivisering af praksis. Vi finder, 
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at analysen er i bedste fald misvisende, i værste fald et partsindlæg i 
de kommende forhandlinger om overenskomsten. 

• Rapporten opstiller gennemgående niveauer og udvikling for hen-
holdsvis kiropraktik og fysioterapi ved siden af hinanden. Dette fører 
ved læsning af analysen til sammenligning af de to områder. Områder-
ne er for forskellige til, at dette er meningsfuldt.  

Rapporten bør derfor opdeles, så de to områder beskrives hver for sig. 

Dertil kommer, at der gennem rapporten er en tendens til, at rapporten 
fremstiller og kommenterer områderne forskelligt til ugunst for fysiote-
rapi. Det værste eksempel er på side 44, hvor der er kommenteret på 
figur 3.11 vedrørende udviklingen i et forbrugerprisindeks i forhold til 
priser på henholdsvis kiropraktor- og fysioterapiydelser. Udviklingen i 
priserne på de 2 områder har været tilnærmelsesvis ens (kiropraktor-
priserne er steget marginalt mere end fysioterapipriserne). Konkurren-
ce- og Forbrugerstyrelsen’s kommentarer til udviklingen er, at fysiote-
rapipriserne er steget 8 pct. mere end forbrugerprisindekset, og kom-
mentaren til kiropraktorpriserne er, at de har fulgt udviklingen i forbru-
gerprisindekset fra 2008 til 2012.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør redegøre for, hvorfor der er 
denne forskel på beskrivelsen af områderne. 

• Det undrer Danske Fysioterapeuter, at Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen ønsker at anvende et europæisk inflationsbegreb, HCIP, på 
sundhedsydelser til at sammenligne udvikling i priser på henholdsvis 
kiropraktor- og fysioterapiydelser. HCIP kan kritiseres for at bygge på 
mange forskellige datakilder fra de europæiske lande med de udfor-
dringer det medfører i form af sammenlignelighedsvanskeligheder i da-
ta. 

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør brug af partielle beregnings-
metoder til at finde det teoretiske potentiale inden for fysioterapi. End-
videre anvender styrelsen følsomhedsberegninger at teste de forskelli-
ge scenarier, der har til formål at finde, hvordan potentialet maksime-
res. Danske Fysioterapeuter bifalder, hvis det er muligt at få uddybet 
beregningsgrundlaget i boks 2.1. 

• Endelig er vi af den opfattelse, at analysen ikke i tilstrækkelig grad for-
holder sig til de politiske valg, der ligger bag den nuværende organise-
ring. Analysen henviser til sundhedslovens formål, men det synes et 
noget ufyldestgørende grundlag for et afsnit med overskriften ”Sund-
hedspolitiske mål for praksissektoren.” Det havde klædt analysen om 
netop dette afsnit havde udfoldet nogle af de mange politiske syns-
punkter, som ligger bag organiseringen. Her kan som eksempel næv-
nes Folketingets behandling af overdragelse af myndighedsansvaret 
for den vederlagsfrie fysioterapi til kommunerne (L141B, FT 2007/08 2. 
samling), ligesom de mange svar fra sundhedsministre gennem tiderne 
kunne have kastet lys over de politiske prioriteringer. 
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Specifikke kommentarer 
Nedenfor følger konkrete kommentarer. 

Resume og hovedkonklusioner 
Side 6, 3. afsnit:  
Det forekommer useriøst at kategorisere autoriserede sundhedserhverv som 
kiropraktorer og fysioterapeuter i samme gruppe som det udefinerede ”natur-
læger”. 
 
Side 7:  
Overordnet forekommer det ikke rimeligt, at der slet ikke fremgår nogen for 
form begrundelse af det nuværende system. 
 
Side 7 allernederst:  
Her havde det været oplagt, at man i en teknisk bemærkning havde erkendt 
forhold omkring forskellige patientgrupper (vederlagsfri). 
 

Kapitel 2:  
Side 15, Figur 2.1 

Figuren på side 15 bygger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens spørge-
skemaundersøgelse blandt kiropraktorer og fysioterapeuter. Af den fremgår 
det, at 20 % af fysioterapiydelserne leveres til markedet uden for den regule-
rede praksissektor. Da undersøgelsen ikke er blevet testet for repræsentativi-
tet, finder Danske Fysioterapeuter det bekymrende at konkludere, at det er til-
fældet, at 20 % af fysioterapiydelserne leveres til markedet uden for den regu-
lerede praksissektor.   

 

Side 19, Årlige vækstrater:  

Det anføres i analysen, at der i perioden 2001 til 2012 har været årlige real-
vækstrater i de offentlige udgifter på knap 3 % for almindelig fysioterapi og ca. 
4 % for vederlagsfri fysioterapi. 

Danske Fysioterapeuter skal hertil bemærke, at formålet med opgørelse af re-
alvækst må være at belyse, hvordan udviklingen i forbruget af fysioterapi har 
været, når der korrigeres for prisudviklingen, som i dette tilfælde er udviklingen 
i overenskomstens takster for behandlingerne. På side 20 omtales da også 
om udviklingen skyldes en udvikling i forbruget pr. patient eller i antallet af pa-
tienter. 

Danske Fysioterapeuter kan konstatere, at Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen ikke har valgt at bruge udviklingen i de faktiske takster som deflator, men 
derimod et forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik. Danske Fysioterapeu-
ter finder, at styrelsens beregninger bør korrigeres i forhold til dette. 
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Endvidere undrer det os, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forklaringen 
af udgiftsvæksten kun har medtaget udviklingen fra 2001 til 2007. Styrelsen 
har udeladt, at udgiften pr. patient er faldet for både almindelig fysioterapi og 
vederlagsfri fysioterapi fra 2008 til 2012 i faste priser. Dette bør anføres i ana-
lysen. 

Side 20, landesammenligning:  

Det forekommer en anelse pudsigt at udvælge netop Sverige og Tyskland 
som ”lande, vi normalt sammenligner os med”, når andre lande som Island, 
Holland, Finland og Norge ligger på den anden side i opgørelsen.  

 

Kapitel 3: 
Side 21, 3. afsnit 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen referer til, at ”godt hver fjerde fysiotera-
peut leverer kun ydelser til det frie marked, jf. Tabel 2.1”, men styrelsens figur 
2.1 s. 15 viser, at 20 % af fysioterapiydelserne leveres til markedet uden for 
den regulerede praksissektor. Danske Fysioterapeuter forstår ikke, hvordan 
der er fremkommet to forskellige tal, når Tabel 2.1 og Figur 2.1 bygger på den 
samme undersøgelse.   

 

Side 26, det konstruerede mål og noten 

Danske Fysioterapeuter finder det besynderligt, at analysen helt afviser at 
inddrage kvalitetsaspektet i behandlingen, ligesom styrelsen afviser at tillægge 
patienternes vurdering betydning. Der er udviklet talrige metoder inden for den 
sundhedsøkonomiske teori til at måle dette, som styrelsen kunne have brugt, 
såfremt man havde haft interessen for det. 

 

Side 27, Opgørelse af antal timer:  

I boks 3.1. beskrives, at ”timer” er en parameter i indikatorerne. Der henvises 
til, at oplysningerne herfra er hentet fra Danske Fysioterapeuters indtjenings- 
og omkostningsundersøgelse vedrørende 2008. Danske Fysioterapeuter skal 
gøre opmærksom på, at de af styrelsen anvendte tal ikke kan genfindes i 
Danske Fysioterapeuters undersøgelse, da denne undersøgelse ikke indehol-
der en opgørelse af arbejdstiden ift. fysioterapeutens behandlingskapacitet 
(under/over 30 behandlingstimer om ugen). Endvidere er det anvendte timetal 
i styrelsens rapport ikke behandlingstimer, men samlet arbejdstid. Der ses så-
ledes ikke at være sammenhæng mellem behandlingskapacitet og styrelsens 
antagelse om timer for kapaciteter over 30 timer. Endvidere tages ikke højde 
for muligheden for anvendelse af vikar ved midlertidigt fravær. 

Danske Fysioterapeuter vil derfor henstille til, at definitionen af ”timer” kvalifi-
ceres, og at der ikke henvises til foreningens undersøgelse som kilde. 
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Beregninger vedrørende antal behandlinger: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har generelt fjernet holdtræningsydelser 
fra beregningerne. Danske Fysioterapeuter finder, at dette er meget problema-
tisk på flere måder. Dels fjernes et tilbud, som er en målsætning i overens-
komsten om vederlagsfri fysioterapi. Dels vil de fysioterapeuter, som tilbyder 
holdtræning til flest mulige patienter, fremstå som mindre produktive i Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen’s potentialeberegning, fordi det kun vil være de 
mest behandlingskrævende patienter, der får individuel behandling hos disse 
fysioterapeuter. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’s metode betyder således, at jo mere 
holdtræning, der gives, jo mindre effektiv fremstår fysioterapeuten, da det 
gennemsnitlige antal behandlinger for de resterende patienter stiger. 

Danske Fysioterapeuter kan oplyse, at det gælder for vederlagsfri fysioterapi, 
at antallet af patienter, der modtog holdtræningsydelser, steg fra at udgøre 32 
pct. af patienterne i 2006 til at udgøre 53 pct. af patienterne i 2012. Antallet af 
holdtræningsydelser steg fra at udgøre 13 pct. af ydelserne (inkl. afstandstil-
læg) i 2006 til at udgøre 18 pct. af ydelserne i 2012. 
Danske Fysioterapeuter finder det endvidere problematisk, at styrelsen ind-
drager eksempelvis afstandstillæg og tillæg vedrørende behandling uden for 
normal åbningstid i sine beregninger. 
 

Side 28, Udgifter pr. behandling:  

Danske Fysioterapeuter finder ikke, at det er tydeligt i analysen herunder ap-
pendiks 1, hvorledes styrelsen når frem til sin konklusion om, at udviklingen i 
de offentlige realudgifter per behandling for fysioterapeuter er steget i perio-
den 2003 til 2012. Danske Fysioterapeuter vil bede om at få de data styrelsen 
har brugt. 
Danske Fysioterapeuter hæfter sig f.eks. ved, at figur 3.1. viser, at udgiften 
per behandling er faldet fra 2011 til 2012 for både speciale 51 og 62, men ste-
get samlet. Danske Fysioterapeuter mener ikke, at ”medianyderen” kan være 
relevant i en opgørelse af udviklingen i udgifter per behandling jf. anmærknin-
gen til figuren. 

Igen er det et problem, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fjernet 
holdtræning fra beregningerne. Taksterne for holdtræningsydelser er lavere 
end for individuelle behandlinger. Det vil sige, at jo større andel af patienterne, 
der får behandlingen som holdtræning, jo større bliver gennemsnitsudgiften pr. 
behandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’s beregning. 
 
Side 29, Udgiften pr. patient:  

Styrelsen har i figur 3.2. opgjort, at udgiften per patient er steget for vederlags-
fri fysioterapi fra 2005 til 2009. Danske Fysioterapeuter skal her gøre op-
mærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for adgang til vederlagsfri 
fysioterapi blev skærpet i 2005 vedrørende handicapkriteriet og vedrørende 
diagnoser og tilstande, der ikke er omfattet af ordningen. Ændringen blev 
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meldt ud til de alment praktiserende læger og praktiserende fysioterapeuter i 
efteråret 2005. Dette førte til, at gennemsnitsudgiften pr. patient steg for de 
patienter, der blev i ordningen, uden at fysioterapeuternes behandlingsmøn-
ster (målt som den gennemsnitlige udgift pr. patient i faste priser) ændrede 
sig. Dette er dokumenteret af overenskomstens parter i analyser (henholdsvis 
2005 til 2006 og 2006 til 2007) af gennemsnitsudgiften for den gruppe af pati-
enter, der blev i ordningen i 2 på hinanden følgende år (såkaldte ”gengange-
re”). Parterne var på denne baggrund enige om, at den økonomiske ramme 
pr. patient var overholdt på trods af den registrerede stigning i gennemsnits-
udgiften pr. patient. 
Denne forklaring bør omtales i styrelsens rapport. I modsat fald vil dette afsnit 
i rapporten fremstå misvisende. 

Danske Fysioterapeuter finder ikke, at det er meningsfuldt at slå patienterne 
under de 2 specialer sammen og herudfra konkludere, at gennemsnitsudgiften 
per fysioterapeutpatient har været stort set uændret. Gennemsnitudgiften per 
patient er meget forskellig for de 2 specialer. Udviklingen må derfor udeluk-
kende opgøres for hvert af de 2 specialer. 
 
Side 32, Antal behandlinger pr. time:  

Danske Fysioterapeuter finder, at opgørelsen af antal behandlinger pr. time er 
problematisk. Der kan være en række forklaringer på forskellene mellem fysio-
terapeuter, herunder forskelle i patientsammensætningen (f.eks. andelen af 
patienter med et svært fysisk handicap og patienter der er henvist til behand-
ling i hjemmet). Endvidere har typen af behandlinger, herunder holdtræning 
betydning. Dette betyder, at ”produktivitetspotentiale-beregningen” ikke er 
meningsfuld. 
 
Side 37 – 42, Længden af behandlingsforløb:  

Afsnittet beskriver længden på patienternes behandlingsforløb målt ved gen-
nemsnitlige antal behandlinger pr. patient. For så vidt angår stigningen fra 
2005 til 2009 for speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi), er der den samme for-
klaring som på stigningen i de gennemsnitlige udgifter pr. patient i samme pe-
riode som angivet ovenfor vedr. side 29 i rapporten. 
Endvidere er det igen ikke meningsfuldt at opgøre patienterne samlet, da pati-
enterne er alt for forskellige.  Udviklingen må derfor udelukkende opgøres for 
hvert af de 2 specialer. 

Side 38:  

Opdelingen af fysioterapeuterne i 3 grupper vedrørende deres patientsam-
mensætning er en grov forenkling og ikke meningsfuld. Der er for stor forskel 
på patienterne. Opdelingen i 3 grupper udligner ikke disse forskelle. Hertil 
kommer, at indhold og effekt er altafgørende i forhold til sundhedsopgaven. Et 
produktivitetsbegreb på sundhedsområdet, som ikke tager højde for kvalitet og 
effekt, giver ikke mening. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens potentialebe-
regning (side 38 – 42) er derfor ikke meningsfuld. 
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Side 42 – 44, Overenskomstens ordning om regulering af honorarer:  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver, at automatikken i den nuværende 
reguleringsordning i overenskomsterne indeholder uhensigtsmæssigheder. 
Ordningen regulerer 2 gange årligt overenskomsternes honorar på baggrund 
af udviklingen i nettoprisindekset (25 pct.) og de generelle lønstigninger på 
KTO-området (den særlige reguleringsprocent) (75 pct.).  
 
I figur 3.10 er vist udviklingen i henholdsvis den særlige reguleringsprocent for 
ansatte i regioner og kommuner, nettoprisindekset og priserne (taksterne) på 
fysioterapiområdet. Det er yderst bemærkelsesværdigt, at figuren ikke viser 
udviklingen i reguleringsordningen på fysioterapiområdet, da det er denne re-
guleringsordning, der problematiseres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.  
Det kan oplyses, at stigningerne for reguleringsordningen fra 2000 til 2012 har 
været 26 pct., og således har været på niveau med stigningerne i Konkurren-
ce- og Forbrugerstyrelsens figur fra den særlige reguleringsordning vedr. de 
generelle lønstigninger på KTO-området. 
 
Hertil kommer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen helt har ignoreret, at 
stigningen i taksterne som følge af reguleringsordningen på fysioterapiområ-
det er væsentlig mindre end lønudviklingen på KTO eller Sundhedskartellets 
område som følge af, at reguleringen af taksterne ikke kompenserer for den 
lønudvikling, der følger af lokalløn, løntrinsstigninger mv.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ignoreret dette på trods af, at Danske 
Fysioterapeuter den 22-04-2013 efter et møde i Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen sendte dokumentation for, at overenskomstens reguleringsordning 
medfører en markant mindre stigning i taksterne end lønudviklingen. Eksem-
pelvis medførte overenskomstens reguleringsordning en stigning i taksterne 
på 10,1 pct. i perioden 2007 til 2012, mens lønnen var væsentlig højere på 
KTO-området og Sundhedskartellets område. For en fysioterapeut ansat i 
kommunerne steg lønnen med 18,2 pct. (fysioterapeut basis i kommuner, brut-
toløn inkl. tillæg, ekskl. overarbejde, LOPAKS). Samlet steg taksterne med 
13,3 pct. som følge af reguleringsordningen og ekstra aftalte stigninger mel-
lem overenskomstens parter i forbindelse med aftalen i 2008 om fornyelse af 
overenskomsterne. 
 
Stigningen i taksterne er således væsentlig mindre end stigningen i lønnen på 
f.eks. Sundhedskartellets område. De praktiserende fysioterapeuter er såle-
des underlagt et krav om løbende effektivisering af deres praksis, såfremt net-
toindtægten skal følge med udviklingen på lønområdet. Konkurrence- og For-
brugerstyrelsens analyse er således misvisende. 
 
Det fremgår ikke af rapporten, hvorfor styrelsen vurderer, at reguleringsord-
ningen er uhensigtsmæssig. Er det størrelsen på udmøntningen, der er pro-
blematisk, eller er det, at der i det hele taget er en reguleringsordning på et 
område, hvor taksterne er fastsat i overenskomsten og ikke kan fraviges? 
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Danske Fysioterapeuter finder det uklart, hvordan styrelsens konklusion er 
motiveret. 
 
Side 46 – 47, Pris for overenskomstens ydelser:  

Det fremgår, at en fysioterapeut, der har aktivitet både inden for og uden for 
overenskomst tager den samme pris for de overenskomstmæssige ydelser, 
som en fysioterapeut, der kun har aktivitet inden for overenskomst. Danske 
Fysioterapeuter skal her gøre opmærksom på, at en fysioterapeut, som har 
ydernummer, er forpligtet til at tage den overenskomstmæssige pris for de 
overenskomstregulerede ydelser. Det vil klæde analysen at tydeliggøre de 
forhold, som yderne er forpligtet af i overenskomsten. 
 
Det anføres, at nye ydernumre er gratis for yderne. Det bør suppleres af en 
oplysning om, at der de seneste år kun er frigivet ganske få ydernumre på 
landsplan. 

Kapitel 4 

Side 52 antalsbegrænsningen 

Denne beskrivelse bør suppleres af en oplysning om, at der de seneste år kun 
er frigivet ganske få ydernumre på landsplan. 

Side 55 geografiske krav 

Denne beskrivelse bør suppleres af en bemærkning om, at det er et offentligt 
formål er at sikre forsyningssikkerheden. 

Side 59 ejerskabsforhold 

Det anføres, at en liberalisering af ejerskabsforholdene kan bidrage til at sikre 
sundhedsdækning i yderområderne. Danske Fysioterapeuter oplever ikke, at 
det er et problem at dække yderområderne med fysioterapitilbud, og opfordrer 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at komme med sin vurdering af spørgs-
målet. 
 
Side 62, Omsætningslofter og deling af ydernummer:  

Beskrivelsen vedrørende deling af ydernummer er forkert. Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen henviser til, at omsætningslofter er indført for ydernumre, 
der er delt siden 2008, og at ca. halvdelen af de delte numre under 30 timer er 
underlagt et omsætningsloft.  
 
Danske Fysioterapeuter kan oplyse, at beslutningen i 2012 om at give regio-
nerne mulighed for at fastsætte omsætte omsætningslofter handler om yder-
numre, hvor der anvendes en ansat fysioterapeut. Denne ordning omfatter 
både ydernumre over 30 timer og under 30 timer, og regionerne har truffet be-
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slutning om omsætningslofter i alle tilfælde. Danske Fysioterapeuter kan end-
videre oplyse, at deling af ydernumre indebærer, at en fysioterapeut får tilla-
delse til at dele sit ydernummer med en anden selvstændig fysioterapeut. Der 
kan fastsættes et omsætningsloft i denne forbindelse. Endelig kan det oply-
ses, at et ydernummer under 30 timer ikke nødvendigvis er delt. En stor del af 
ydernumrene er oprindeligt tildelt som ydernummer under 30 timer.  

Side 64, Fastsættelse af højestegrænser:  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen angiver, at en højestegrænse kan fast-
sættes, hvis fysioterapeutens gennemsnitlige udgift pr. patient overskrider det 
regionale gennemsnit væsentligt. Det anføres endvidere, at der er en grænse 
på 25 pct. for kiropraktorerne. Danske Fysioterapeuter kan oplyse, at grænsen 
på fysioterapiområdet er 25 pct. for almindelig fysioterapi og 10 pct. for veder-
lagsfri fysioterapi. Endvidere er det på fysioterapiområdet muligt at fastsætte 
højestegrænser vedr. brug af enkeltydelser, selvom de generelle grænser ikke 
er overskredet. 

Kapitel 5 
Side 71 akutte patienter 
Fysioterapeuterne er ifølge overenskomsten forpligtet til at behandle patien-
terne i den rækkefølge, de kommer ind under hensyntagen til akutte tilstande. 
 

Side 78 specialisering 

Det anføres, at flere fysioterapeuter uden for end inden for overenskomsten er 
specialiseret. Det har den naturlige forklaring, at fysioterapeuter ifølge over-
enskomsten er forpligtet til at kunne levere alle ydelser under overenskom-
sten. 

- 0 - 

Danske Fysioterapeuter imødeser, at analysen tilrettes, således at validiteten 
øges til gavn for den fremtidige debat om vilkårene for den fysioterapeutiske 
praksissektor. Vi ser i øvrigt frem til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
kommer med oplæg om rapporten på vores hovedbestyrelsesmøde i decem-
ber måned. 

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Tina Lambrecht 
Formand 
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