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Regionsrådsmødet juni 2020 

 

Spørgsmål: 

 
Som opfølgning på debatten d.25.11.2019 vedr. ridefysioterapi i Vejle 

kommune, øst for motorvejen, fremsender jeg flg. spørgsmål. 

I juni 2019 blev der oprettet et nyt ydernummer til vederlagsfri ridefysioterapi 
i Vejle kommune øst for motorvejen 

Der blev givet dispensation til, at det blev flyttet til Koesmosegaard i 1 år. 
 

Der er tilsyneladende ikke brug for udvidelse af timer til ridefysioterapi i 
Middelfartområdet, da kun ganske få timer af de 20 timer ydernummeret lyder 

på er i brug på Koesmosegaard. Derfor er det vigtigt, at få ydernummeret 
tilbage til Vejle kommune øst for motorvejen hurtigst muligt, da ryttere fra 

både Vejle og Fredericia kommuner venter på vederlagsfri ridefysioterapi i 
området. 

 
Spørgsmål 1. 

Overvejer regionen, ved dispensationens udløb, at genopslå ydernummeret, 
hvis det ikke lykkes for Mette Thomasberg at finde et sted at praktisere i Vejle 

kommune øst for motorvejen? 

Eller hvad er regionens plan for at imødekomme rytterne i nærområdet? 
 

Spørgsmål 2. 
Hvornår kan man forvente igen at modtage vederlagsfri ridefysioterapi i 

nærområdet? 
 

Spørgsmål 3. 
Hvilken dato udløber dispensationen? 

 
 

Svar: 
 

Tak for dine spørgsmål. 
 

Jeg kan oplyse, at der tale om en sag, hvori der er truffet afgørelse i 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. Samarbejdsudvalget er et selvstændigt 
udvalg, som er uafhængigt af regionen. 

 
Det er samarbejdsudvalget, der har kompetencen til bl.a. at give 

dispensationer – ikke regionen. Det er også samarbejdsudvalget, der skal 
træffe beslutning om, hvad der skal ske, når dispensationen udløber. 

 



Jeg kan videre oplyse, at hvor det fysioterapeutiske område 

sekretariatsbetjenes af regionen, så sekretariatsbetjenes det 
ridefysioterapeutiske område af Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat.  

 
Det betyder, at al sagsbehandling af sager vedrørende ridefysioterapi foretages 

af Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat. Det skyldes, at området er 
finansieret af kommunerne og at sagsbehandlingen er et kommunalt 

anliggende.  

 
Du er velkommen til at kontakte Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, 

sundhedsstrategisk konsulent Louise Overgaard Nielsen, mail: 
lhon@haderslev.dk, med dine konkrete spørgsmål til sagen. 

 
Jeg kan dog oplyse, at den dispensation, der er givet, løber til og med 

september 2020. 
 

 


