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Anvendelse af overenskomstdækkede ydelser i forbin‐
delse med GLA:D‐forløb ‐ Fysioterapi
Danske Regioner har modtaget henvendelser fra henholdsvis regioner og
Danske Fysioterapeuter vedr. brugen af overenskomstens ydelser i for‐
bindelse med GLA:D, som er et behandlingsforløb udviklet på Syddan‐
marks Universitet. Fysioterapeuter kan her uddannes i henholdsvis GLA:D
knæ og ‐ryg.
På baggrund af disse henvendelser har Danske Regioner været i dialog
med Danske Fysioterapeuter vedr. brugen af overenskomstdækkede
ydelser i forbindelse med GLA:D‐forløb.
Overenskomstens parter vurderer, at følgende gælder for brugen af over‐
enskomstens ydelser:
1. Henvisningen til fysioterapi giver ret til tilskud til behandling i hen‐
hold til overenskomsten og med de rettigheder, der følger heraf.
Henvisning af ryg‐ og knæpatienter skal derfor sikre disse patienter
den fornødne behandling, som er indeholdt i overenskomsten.
2. Behandling i fysioterapipraksis skal alene tage udgangspunkt i en in‐
dividuel faglig vurdering af patienten. Derudfra planlægges og påbe‐
gyndes behandlingsforløb med mulighed for løbende tilretning og til‐
pasning i forhold til patientens progression.
3. Behandlingen kan med ovenstående forudsætninger in mente ikke
bestå i en fast `pakke´ med et fast antal konsultationer, medmindre
det er aftalt i overenskomsten.
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4. Der må ikke forekomme opkrævning af en egenbetaling ud over den
i overenskomsten fastsatte for det, som knytter sig til og er nødven‐
dig for selve overenskomstydelsen.
5. Fysioterapeuter må gerne benytte overenskomstens ydelser som en
del af et GLA:D‐forløb forudsat, at de pågældende ydelser lever op til
overenskomstens ydelsesbeskrivelser.
6. Det er ikke muligt at analogisere ikke‐overenskomstdækkede ydel‐
ser til overenskomstmæssige ydelser. Derfor kan en behandler ikke
opkræve overenskomsthonorarer for ydelser, som omhandler an‐
den behandling end den behandling, som er indeholdt i de konkrete
overenskomstdækkede ydelser. Det vurderes fx ikke, at GLA:D‐for‐
løbets uddannelse kan rummes inden for overenskomsten. Denne
ydelse må derfor afregnes uden for overenskomsten mod fuld egen‐
betaling. Ligeledes vurderes, at særlige ydelser vedrørende datare‐
gistrering ikke kan rummes inden for overenskomsten.
7. Overenskomstmæssig behandling må ikke være betinget af tilkøb, og
det må ikke have betydning for kvaliteten af den overenskomstmæs‐
sige behandling, at patienten ikke vælger at tilkøbe faciliteter ud over
overenskomstens ydelser.
8. Ønsker behandleren at tilbyde GLA:D‐forløb som et pakkeforløb med
et bestemt antal ydelser, må dette ske uden for overenskomsten. Pa‐
tienten skal være informeret og selv vælge behandlingen/forløbet
uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling samt give samtykke
dertil.
Regionerne bedes orientere de lokale fysioterapeuter vedr. gældende
principper.
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