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Flere vælger fysioterapi uden henvisning - Interessen for at få fysioterapeutiske behandlinger uden             
henvisning fra lægen og med fuld egenbetaling vokser. Årsagen er kortere eller ingen ventetid, frit valg                
blandt alle behandlere, mulighed for flere ydelser på samme dag og en udstrakt fleksibilitet i               
behandlingsforløbet. 

 
I FysioDanmark Vejle har direktør Kristoffer Davey Dalsgaard oplevet, hvordan søgningen på fysioterapi             
uden henvisning har udviklet sig fra blot nogle få månedlige henvendelser, til at der nu dagligt er patienter,                  
der selv tager kontakt til sundhedshuset i Sjællandsgade uden først at have været ved egen læge. Det er der                   
flere forklaringer på, mener direktøren. ”Der kan opstå ventetid for lægehenviste patienter, fordi den              
fysioterapeutiske kapacitet under overenskomsterne er begrænset. Den begrænsede kapacitet kan          
medføre længere ventetid end hidtil til behandling under overenskomsten, og det får stadig flere patienter               
til at vælge behandling udenfor overenskomsten med fuld egenbetaling”, forklarer Kristoffer Davey            
Dalsgaard. 
 

Hurtig adgang til fysioterapi 
For at imødekomme den stigende efterspørgsel, har FysioDanmark Vejle ansat fysioterapeut Dan            
Kristensen, der primært skal arbejde med de patienter, der har brug for hurtig adgang til fysioterapi og et                  
fleksibelt behandlingsforløb med mulighed for flere behandlinger samme dag. ”Den hurtige adgang til             
fysioterapi, med kort eller ingen ventetid, spiller en afgørende rolle for patienternes valg, men det er langt                 
fra hele forklaringen på, at patienterne vælger at betale selv”, mener Dan Kristensen. ”Når patienten               
kommer uden henvisning fra egen læge og betaler selv, er vi ikke begrænset af Sygesikringens rammer. Det                 
betyder eksempelvis, vi kan screene en patient og starte både behandlingen og træningen med det               
samme”, fortæller den nyansatte fysioterapeut og uddyber. ”Behandlingsforløbet kan strække sig over 1½             
til 2 timer, hvor vi veksler mellem screeninger, behandlinger og træningsøvelser. All inklusiv forløbet er               
muligt, når vi arbejder uden henvisning. Resultatet er, at patienten hurtigere kan vende tilbage på jobbet                
eller hurtigere er klar til fysisk aktiviteter igen, og det er mange villige til at betale for”, fortæller Dan                   
Kristensen. 

 
Livskvalitet er vigtigere end penge  
Et voldsomt hold i nakken, en kraftig og vedvarende hovedpine, traumer ved større skader, sportsskader,               
knæskader og et ønske om at være smertefri er blandt de typiske problemstillinger for de patienter, der                 
vælger fysioterapi med egenbetaling. ”FysioDanmark Vejle er et sundhedshus med et helhedsorienteret            
perspektiv. Vi har mange behandlere med forskellige kompetencer, og det betyder, at vi både kan hjælpe                
med akutte opståede skader og kroniske lidelser. Den hurtige adgang til fysioterapi og det fleksible               
behandlingsforløb, hvor vi har den tid, der er nødvendig, har afgørende betydning for, hvor hurtig               
smerterne reduceres, og hvor længe man går sygemeldt fra arbejdet, ligesom det er med til at skabe større                  
livskvalitet for den enkelte patient”, forklarer Kristoffer Davey Dalsgaard. 
 

Derfor vælger patienter fysioterapi med egenbetaling: 
1. Kortere eller ingen ventetid 
2. Mulighed for flere ydelser samme dag 
3. Behandling uden for ”normale” åbningstider 
4. Træningscentret kan benyttes frit i forbindelse med behandling 
5. Alle behandlingsapparater er inkluderet i prisen 
6. Stadig mulighed for tilskud fra privat sundhedsforsikring, hvis forsikringen ikke er betinget af, at der               

ydes et tilskud fra den offentlige sygesikring. 
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