
Besvarelse af spørgsmål nr. S 1461, som medlem af 
Folketinget René Skau Björnsson (S) har stillet til in-
denrigs- og sundhedsministeren den 17. maj 2005

Spørgsmål S 1461:
"Vil ministeren bekræfte, at en ny formulering i overenskomsten mellem 
Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter, der inde-
holder en negativ afgrænsning af begrebet ”et svært fysisk handicap”, ikke 
tilsigter en stramning af gældende regler?"

Svar:
Der ydes i henhold til overenskomsten herom efter Sundhedsstyrelsens 
retningslinier vederlagsfri fysioterapi til personer med et svært fysisk handi-
cap.

Jeg kan oplyse, at ordningen om vederlagsfri fysioterapi i henhold til over-
enskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysio-
terapeuter siden 1995 har været fulgt af en følgegruppe bestående af re-
præsentanter fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Danske Fysiotera-
peuter, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, De Samvir-
kende Invalideorganisationer, KL og Praktiserende Lægers organisation. 
Følgegruppen har bl.a. haft til opgave at følge den behandlingsmæssige og 
økonomiske udvikling indenfor overenskomstens område

Der er af følgegruppen nedsat en særlig diagnosekomité, som er sammen-
sat af repræsentanter fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Sundheds-
styrelsen og Danske Fysioterapeuter. Diagnosekomiteen behandler løben-
de henvendelser fra bl.a. praktiserende læger om tvivlstilfælde vedrørende 
Sundhedsstyrelsens afgrænsning af personkredsen omfattet af ordningen 
om vederlagsfri fysioterapi. Diagnosekomitéen har ved sådanne lejligheder 
bl.a. anvendt nævnte afgrænsning, hvorefter en patient, som kan klare sig 
selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den dag-
lige livsførelse, ikke har et svært handicap, til nærmere at definere et svært 
fysisk handicap for at afgøre, hvorvidt konkrete patienter i tvivlstilfælde er 
omfattet af ordningen.

Det skal i den forbindelse nævnes, at begrebet ”hjælp” defineres bredere 
end hjemmehjælp eller hjælp efter servicelovens § 77. Begrebet omfatter
således også hjælp fra f.eks. ægtefælle til daglig personlig livsførelse. 

Der er således ikke med nævnte tilføjelse til overenskomsten mellem Sy-
gesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter tilsigtet en 
stramning af gældende regler. Ændringen er alene en formalisering af alle-
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rede gældende praksis i forbindelse med afgørelse af tvivlstilfælde vedrø-
rende Sundhedsstyrelsens afgrænsning af personkredsen omfattet af ord-
ningen om vederlagsfri fysioterapi.
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