
Spørgsmål og svar – Katrine Skovbjerg Hansen 
Regionsrådsmødet maj 2020 

 
Spørgsmål: 

 

I juni 2019 blev et nyt ydernummer på 20 timer tildelt fysioterapeut Mette Thomasberg Kobborg 

til praktisering i området øst for motorvejen i Vejle Kommune. 

 

Som opfølgning på mine spørgsmål ved Regionsrådsmødet d. 25. november 2019 ønsker jeg 

følgende besvaret: 

 

1) Er der fra forvaltningen fulgt op på, hvornår opstart af ridefysioterapi i det påkrævede 

område (øst for motorvejen i Vejle Kommune) kan ske? 

 

2) Vil Region Syddanmark drage omsorg for, at der hurtigst muligt igen oprettes et tilbud 

til borgerne i Børkop-området, som har måtte undvære deres lokale behandling siden 

februar 2019? Her især borgerne fra institutionerne i Børkop-området, som til 

Regionsrådsmødet d. 25. november 2019 udtrykte stor mangel på et lokalt tilbud. 

 

3) Ydernummeret blev tildelt i juni 2019, og der blev efterfølgende givet 1 års dispensation 

til praktisering på Fyn i september 2019. Udløber denne dispensation i september 2020? 

 

4) Såfremt der ikke i september 2020 er fundet et sted, hvorfra ridefysioterapien kan 

praktiseres, hvad vil der i dette tilfælde ske med ydernummeret? Bliver det genopslået, 

eller forlænges dispensationen? 

 

 

Svar: 

 

Tak for dine spørgsmål. 

 

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

Fysioterapi. Det er dette udvalg, 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 er derfor kommunerne og ikke 

regionen, der varetager området. 

 

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. 

 
 


