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Regulering af omsætningsloft på fysioterapiområdet jf. § 24
I overenskomst om almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi kan regionen jf. § 24 fastsætte et omsætningsloft på et ydernummer, såfremt der er
ansat en fysioterapeut ud over antallet af kapaciteter på ydernummeret. Beregning af omsætningsloftet er beskrevet i overenskomstens bilag 3 samt
OK-NYT 020-16.
I forlængelse af overenskomsten af 1. januar 2019 er der blevet tilføjet til
bilag 3 i overenskomsten, at omsætningsloftet skal tillægges en eventuel
yderligere positiv regulering af overenskomstens økonomirammer jf. overenskomsternes økonomiprotokollater.
Ved udsendelse af skønnet for omsætningsloftet pr. 1. april ikke indgår et
tillæg i forbindelse med en eventuel patienttilvækst. Når det faktiske omsætningsloft skal meldes ud, er parterne enige om, at der skal tillægges en
merøkonomi, hvis der har været en vækst i antallet af patienter jf. økonomiprotokollatets bestemmelser herom.
Man har imidlertid ikke adgang til data vedr. antallet af patienter før marts
året efter. Det vil betyde, at man for 2019 vil kunne udsende det skønnede
omsætningsloft nu på baggrund af tallene i indeværende OK-nyt, men det
faktiske omsætningsloft vil først kunne opgøres i februar 2020. Metoden vil
være den samme for 2020, hvor omsætningsloftet først kan være fastlagt i
marts 2021.
Det er Danske Regioner, der melder ud, om der skal tillægges en yderligere
regulering vedrørende patienttilvækst.
Skøn pr. 1. oktober 2019
Herunder er indsat Danske Regioners skøn for reguleringsprocenten pr. 1.
oktober 2019. Samtidig er der indsat de faktiske reguleringsprocenter pr. 1.

oktober 2018 og 1. april 2019. Disse bruges til at beregne det skønnede omsætningsloft for 2019 jf. OK-NYT 020-16. Der er således ingen ændring i
metoden til at skønne omsætningsloftet, som følge af ovenstående.
Oktober 2018:
April 2019:
Oktober 2019 (skøn):

1,25%
- 0,24%
0,94 %

Dette betyder, at den vægtede reguleringsprocent, der skal bruges for at løfte omsætningsloftet til 2019 niveau:
0,0125*12/12+(-0,0024)*9/12+0,0094*3/12+1 = 1,0131
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