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FysioDanmark Vejle går i beredskab 

 

FysioDanmark Vejle er på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefaling åben for fysioterapi           
relateret til kritisk funktion.  

SST er kommet med nye retningslinjer, som er en generel lempelse af tidligere udmeldinger og vi                
følger de meldinger regeringen kommer med ift. gradvis åbning af samfundet. 

På baggrund af ovenstående ændrer vi nu nødberedskab til FD beredskab. Det betyder at vi efter                
påske, ikke bare som nu er klar til at håndtere video og telefonkonsultation, nu åbner vi også op                  
for behandling og hjælp til særlige udsatte under COVID-19 for at styrke, opretholde eller hindre               
forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.          
Herunder vil vi fremover kunne tilbyde undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling,         
genoptræning samt forebyggelse og sundhedsfremme – for dem hvor det vurderes nødvendig.  

Unødig nedlukning af kritiske funktioner i sundhedsvæsnet kan have stor betydning for både             
enkelte individers sundhed såvel som folkesundheden. FysioDanmark ser det herunder som et            
samfundsansvar at tilbyde hjælp og behandling under COVID-19. Vi følger sundhedsstyrelsens           
forholds- og hygiejneregler og opdaterer løbende vores tilgang i henhold til styrelsens            
retningslinjer.  

Sundhedsstyrelsen definerer kritisk funktion som: 

”En kritisk funktion defineres ved i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et                
konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Funktionen kan omfatte          
undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig      
pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.” Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med            
’akut’ eller ’livskritisk’  

Alt i alt betyder det, at vi efter påske i FysioDanmark Vejle begynder at kontakte de patienter                 
der fik afbrudt deres behandlingsforløb fra den 20. marts og frem.  

Vi ringer til de patienter, vi vurderer er mest kritiske iht. ovenstående definition først. I samtalen                
vurderer vi om patientens tilstand kan håndteres via telefon eller om der skal et fysisk møde til                 
hvor behandlingsforløbet fortsættes. 
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