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Region Hovedstaden 

Att. Rikke Ørtved og Ditte Andreasen 

Høringssvar på ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020”, Region Hovedstaden 

I Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden er vi overodnet set meget tilfredse 

med Region Hovedstadens udspil til ”Hospitals- og Psykiatriplan 2020”. Vi har dog 

nogle enkelte kommentarer til de konkrete tiltag.  

 

Generelt vil de kommende strukturændringer og sammenlægninger af enheder 

medføre et yderligere specialiseret sundhedsvæsen med større enheder. Den øgede 

specialisering er til stor gavn for de enkelte borgere og patienter. Region 

Hovedstaden er dog nødt til at sikre, at det ikke kun er lægefaget, der 

specialiseres, men at andre faggrupper, bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker og 

ergoterapeuter, også huskes i den store omlægning, så både den mono- og 

tværfaglige forskning og udvikling kan videreføres. Samtidig bør det overvejes, 

hvordan man sikrer, at de studerende modtager den rette uddannelse i 

praktikforløbene som følge af den større specialisering.  

 

Endvidere mener vi, at hvis Region Hovedstaden, som skrevet på side 6, ønsker at 

være landets førende hospitalsvæsen, må regionen grundlæggende turde at gøre 

op med vanetænkningen omkring behandlingsformer. Et konkret eksempel på dette 

er, at der gennem de sidste 10-15 år er kommet mange nye undersøgelser, der 

peger på, at træning har lige så stor positiv effekt på patienter med knæ-artrose 

som operative indgreb. Alligevel tilbydes operationer langt hyppigere end træning 

til patienterne. I Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden mener vi, at dette 

hverken er godt for patienterne eller for økonomien. Vi foreslår derfor, at man i 

Region Hovedstaden tør tænke anderledes og bl.a. arbejde mere aktivt på at få 

ændret de økonomiske incitamentsstrukturer, der fremmer operation frem for 

behandling gennem genoptræning. 

 

Derudover ser vi gerne i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, at Børne- og 

Ungdomspsykiatriens ambulante funktion i Hillerød styrkes. Med flytning af senge 

fra Hillerød til Glostrup, vil det være oplagt at ansætte fysioterapeuter i den 

ambulante funktion i Hillerød til bl.a. at udføre undersøgelse (herunder tests), 

behandling, genoptræningsplaner samt den vigtige brobygning mellem hospital, 

kommune og idrætsforeninger. Det er vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt i 
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børn og unges liv og med den fysioterapeutiske vinkel, vil der kunne tilbydes en 

mere sammenhængende behandling. 

 

Hos Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden ser vi positivt på Region 

Hovedstadens plan, jævnfør side 7, om at etablere akutklinikker ved enkelte af 

regionens sundhedshuse. I den forbindelse vil det være relevant at tilknytte 

fysioterapeuter med henblik på at få lavet udredning og hurtig igangsat behandling 

af lidelser i bevægeapparatet. Vi foreslår, at Region Hovedstaden laver aftaler med 

praktiserende fysioterapeuter eller kommunerne, der jo efterfølgende skal overtage 

behandlingen. 

 

Vi stiller os gerne til rådighed med henblik på uddybning af vores kommentarer til 

høringssvaret og i udviklingen af Region Hovedstadens fremtidige hospitals- og 

psykiatrivæsen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tine Nielsen 

Regionsformand 


