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Til Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke
Holbergsgade 6
1057 København K

  

Forhandling af rammerne for frit valg til genoptræning

Kære Magnus Heunicke,

Vi er en række foreninger – Sundhed Danmark, Danske Fysioterapeuter, 
Ergoterapeutforeningen, Dansk Erhverv og Dansk Psykologforening, som alle 
har interesser i den ordning om frit valg til genoptræning, som Folketinget vedtog
sidste år.

Vi skriver til dig for sammen at gøre opmærksom på nogle uhensigtsmæssigheder i den 
måde, som loven om frit valg til genoptræning bliver implementeret på. En lov, som også 
Socialdemokratiet støttede.

Vi har i de sidste par måneder været i dialog med SKI/FritValg Service om muligheden for 
at indgå aftaler om genoptræning på avanceret niveau på vegne af de private 
leverandører, som ønsker at bidrage til løsning af opgaven med at genoptræne patienter, 
hvor kommunerne ikke kan overholde den 7 dages-frist, der er fastsat i lovgivningen. 

Desværre har vi modtaget besked om, at man ikke ønsker at forhandle med foreningerne, 
men at der vil blive udarbejdet en tiltrædelsesaftale af SKI/FritValgService, som 
leverandørerne kan vælge at tilslutte sig. 

Dette finder vi ikke inden for intensionerne med loven, og beklageligt, fordi det i sidste 
ende kan betyde en ringere kvalitet af aftalerne og dermed for borgerne

Af bemærkningerne til lovforslaget (L 212), fremgik det bl.a. af afsnit 2.2.1, at ordningen – 
og dermed de aftaler, der skulle indgås – er en ”parallel til principperne i det udvidede frie 
sygehusvalg, hvor Danske Regioner indgår aftale med de privatejede hospitaler m.v. i 
ordningen på vegne af regionsrådene.” Disse aftaler indgås efter forhandlinger mellem 
Danske Regioner og Sundhed Danmark. Herudover anvendes aftalemodellen på 
sygesikringsområdet, hvor de faglige organisationer indgår aftaler med Regionernes 
Lønnings- og Takstnævn. Dette er relevant at fremhæve, da der i aftalematerialet for den 
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basale genoptræning er flere referencer til de ydelser, som indgår i praksisoverenskomst 
om fysioterapi.

Allerede i forbindelse med høringen til lovforslaget var der flere af de foreninger, som 
repræsenterer interesser inden for genoptræningsområdet, der netop havde kvitteret for 
den foreslåede aftalemodel, idet der således var en klar forventning om, at de nævnte 
aftaler kunne indgås – og dermed forhandles – mellem KL og én eller flere 
interesseorganisationer.

Vi mener, at en forhandlingsmodel, som der var lagt op i loven, vil være det bedste 
grundlag for en ligeværdig dialog om kvalitet og faglige krav, således at patienter og 
borgere får den bedste genoptræning. Gennem en forhandling vil vi have et officielt rum 
for kvalificering af det faglige indhold i grundlaget for frit valg til genoptræning.

Vi vil på denne baggrund meget gerne inviteres os til et møde hos dig, hvor vi kan drøfte 
mulighederne for den bedste implementering af genoptræningsgarantien. 

Vi imødeser at høre fra dig.

Med venlig hilsen
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