
 

 

Til Region Syddanmark 

 

Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks praksisplan for 

fodterapi 2023 

De syddanske kommuner takker for det fremsendte høringsudkast til Region Syddanmarks 

praksisplan for fodterapi 2023 og for muligheden for at afgive høringssvar. Kommunerne bakker op 

om praksisplanen og dets intentioner, som fremstår overskuelige og velbeskrevet.  

Kommunerne anerkender særligt målsætningerne og indsatser mod at øge den geografiske 

tilgængelighed af fodterapeutiske tilbud i Syddanmark.  

Kommunerne ser frem til at samarbejde med Regionen omkring den fodterapeutiske praksis i 

Syddanmark og de muligheder det giver for det tværsektorielle samarbejde. De Syddanske 

kommuner er helt overordnet enige i målsætningerne i praksisplanen og har desuden følgende 

bemærkninger: 

• Kommunerne hilser det velkommen, at der med udkastet er lagt op til at styrke samarbejdet 

omkring de fodterapeutiske problemstillinger, det går på tværs af sektorer og vil se frem til 

dialog om etablering af vidensdeling og eventuel undervisning mellem kommuner og 

fodterapeuter. Der bemærkes i denne sammenhæng, at der også bør være fokus på hvor 

opgaven med henholdsvis undervisning evt. placeres. Således, at det bliver hos dem som 

ønsker det og det ikke tager fokus fra kerneopgaven hos fodterapeuterne. Endvidere gøres 

opmærksom på at sygeplejerskerne i almen praksis ligeledes kunne indtænkes i forhold til 

videndeling. 

• Kommunerne anerkender fokusset omkring nedbringelse af ventetider for patienter, som er 

steget de sidste år. Dette med visheden om, at der kan være unøjagtigheder i 

rapporteringen af reelle ventetider på Sundhed.dk. Herunder at der stræbes efter lige 

muligheder for fodterapeutisk behandling i de enkelte kommuner, så indsatsen om 

geografisk tilgængelighed imødekommes. 

• Kommunerne anser det som positivt, at praksiskonsulentordningen for fodterapi er blevet 

permanentgjort og der derigennem er mulighed for samarbejde med en ressourceperson 

på området. Der er et ønske om, at der uddybes nogle overvejelser omkring, hvordan 

praksiskonsulentens arbejde i praksis kan anvendes til kommunikation og samarbejde med 

kommunerne. 

• Kommunerne påpeger, at de to midlertidige ydernumre på Ærø og Langeland bliver 

permanente af hensyn til geografisk lighed i sundhed. Her bør man tage særlige hensyn og 

ellers er det en god ide at fremtidige ydernumre etableres, hvor der i dag er lavest dækning 

i forhold til indbyggertal. 

• I praksisplanen fremgår det, at der i sidste planperiode er set en udvikling i aktiviteten af 

fodterapeutisk behandling og at udgiften per patient er steget. Dette må ses i lyset af 

befolkningssammensætningen i regionen og et øget fokus på forebyggelse blandt f.eks. 

diabetespatienter. Der savnes nogle overvejelser omkring tilrettelægningen af 

imødekommelse af både stigende behandling og stigende forebyggende aktivitet i 

praksisplanen 

• Kommunerne bemærker, at der ikke fremgår overvejelser omkring sikring af fremtidig 

rekruttering af nye fodterapeuter – ikke til uddannelsen eller færdiguddannede. Denne 

bemærkning ses i lyset af øvrige fælles udfordringer med rekruttering på sundhedsområdet. 
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På vegne af de 22 syddanske kommuner. 
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Ældre og Sundhed 
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5900 Rudkøbing 
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Dato 5. dec. 2022  Ref: 22/12190  

 

Høringssvar fra Langeland Kommune til udkast til ny praksisplan for fodterapi 
fra Region Syddanmark (11. nov. 2022) 
 

Langeland Kommune ønsker hermed at afgive supplerende høringssvar til det fælleskommunale høringssvar, idet 

Langeland Kommune befinder sig i en særlig udfordret situation.  

 

Situationen beskrevet i udkastet til praksisplanen opgjort pr. 1. april 2022 har ændret sig væsentligt, da Langeland 

Kommune pr. 1. september 2022 står uden statsautoriserede fodterapeuter med ydernummer på Langeland, hver-

ken lokalt forankrede eller mobile. Borgerne er dermed henvist til behandling hos statsautoriserede fodterapeuter 

med ydernummer på Fyn og de deraf følgende lange ventetider, samt eventuelle udfordringer med transport. I 

mange tilfælde resulterer dette i mangel på rettidig behandling og følgevirkninger heraf. 

  

Manglen på statsautoriseret fodterapi med ydernummer på Langeland har længe været en udfordring, som kun pe-

riodevist har været mindre udtalt pga. dispensationer til mobile behandlere. 

 

Langeland Kommune glæder sig derfor meget over vægten i praksisplanen på fremtidige muligheder for øget geo-

grafisk tilgængelighed i fodterapeutiske tilbud, samt løbende udvikling og sikring af det faglige niveau. Desuden er 

det vores håb, at dette indebærer strategi og handleplan for rettidig omhu ved kendskab til ophør af eksisterende 

fodterapeuter, således at et vist niveau af fodterapeutiske behandlingsmuligheder opretholdes lokalt.     

 

Jfr. pkt. 6.5 Praksiskonsulentordningen i Region Syddanmark:  

Langeland Kommune er tilfreds med, at praksiskonsulentordningen er blevet permanentgjort, da vi anser ordningen 

for at være en vigtig byggesten i planen om sikre geografisk tilgængelighed af fodterapeutisk behandling og ser 

frem til et fortsat tæt samarbejde. 

 

Jfr. pkt. 6.6 Regionens forslag til indsatser i forbindelse med faglig kvalitet og udvikling: 

Langeland Kommune ser et potentiale i at undersøge mulighederne for alternativ administrativ drift af mindre klinik-

ker for fodterapi for derigennem at muliggøre at arbejde som fodterapeut på almindelige ansættelsesvilkår. Desu-

den ser vi også et potentiale i at undersøge mulighederne for etablering af en seniorordning, som potentielt kan for-

længe fodterapeuters periode for tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Jfr. pkt. 7.4 Samarbejde og kommunikation med kommuner: 

Langeland Kommune ser en klar fordel i et øget samarbejde med fodterapeuter, men har en bekymring ved at 

lægge flere opgaver over på de i forvejen manglende lokale fodterapeuter på Langeland. Langeland Kommune me-

ner derfor, at de nævnte opgaver i afsnit 7.4 med fordel kan suppleres med muligheden for undervisning og 
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vidensformidling via fodterapeuter fra andre områder, eller evt. fra et centralt rejsehold af fodterapeuter med sær-

lige kompetencer i formidling og undervisning. 

 

Langeland Kommune håber afslutningsvist, at Region Syddanmark, ved undersøgelse af muligheden for etablering 

af en skole lokalt, også kan undersøge muligheden for et øget optag på eksisterende skoler, og eventuelt mulighe-

den for tilpasning af dele af undervisningsformen til nutidige muligheder for dermed at udvide ansøgerfeltets geo-

grafiske tilhørsforhold.  

 

Med venlig hilsen 

 

Britta Brix Madsen 

Ældre- og sundhedschef 
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Høringssvar vedr. Region Syddanmarks praksisplan for fodterapi 

2023 

 

Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til 

Høringsudkastet for Region Syddanmarks praksisplan for fodterapi 2023.  

 

Indledningsvis vil vi rose regionen for at sætte flotte målsætninger for 

fodterapien, som vi håber, vil blive indfriet, så det kan komme borgerne i 

Region Syddanmark til gavn. Herudover vil vi rose regionen for at gå 

foran og inspirere med projektet om fleksibel kapacitetsstyring, og for ef-

terfølgende at permanentgøre dette projekt.    

 

Ventelister og tilgængelighed 

Diabetesforeningen bakker op om regionens hensigt om at sikre, at alle 

borgere, der er henvist til fodterapi med tilskud, har et fodterapeutisk til-

bud i nærområdet. Fodterapi er en vigtig forudsætning for at forebygge 

fodsår og amputationer hos mennesker med diabetes, og derfor er det 

centralt, at der sikres let og lige adgang til fodterapi.  

 

Derfor er vi glade for at se, at der siden 2015 er sket en stigning i antallet 

af fodterapeutkapaciteter i regionen. Det er dog bekymrende, at der på 

trods af dette, er sket en stigning i den gennemsnitlige ventetid til fodte-

rapi i regionen fra 7 uger i 2015 til 17 uger i 2022. Det fremgår af planen, 

at en af årsagerne er, at der pga. det stigende antal borgere med diabe-

tes, er en større efterspørgsel efter fodterapeutiske ydelser. Denne stig-

ning vil fortsætte de kommende år. Fremskrivninger viser, at der i 2030 

vil være 467.000 personer med diabetes på landsplan, næsten en fordob-

ling ift. de 280.000 der lever med diabetes i dag.  

 

Sammenholdt med, at 45 fodterapeuter ser ud til at skulle på pension i 

planperioden, må det forventes, at ventetiderne vil stige yderligere i de 

kommende år, hvis ikke der gøres en indsats for at øge antallet af fodte-

rapeutkapaciteter markant.  

 

Derfor bakker Diabetesforeningen op om Regionens forslag om at under-

søge muligheden for at etablere en fodterapeutuddannelse i regionen. Der 

er behov for at uddanne langt flere fodterapeuter for at følge med den 

stigende efterspørgsel.  

 



 

Der er dog også behov for løsninger, der løser udfordringerne med de sti-

gende ventetider nu og her. Vi vil opfordre til, at Region Syddanmark kig-

ger mod Region Sjælland, hvor man fra januar 2023 har besluttet at ind-

føre fri nedsættelsesret i hele regionen, efter at have set effekterne af at 

have indført en fleksible kapacitetsmodel inspireret af Region Syddan-

mark. 

 

Herudover vil vi opfordre til, at det undersøges, hvad der ligger til grund 

for, at 31 % af regionens samlede kapacitet af fodterapeuter, ikke har 

indgået overenskomst med regionen.  

 

Ulighed 

Det fremhæves i praksisplanen, at der, på trods af det stigende antal ka-

paciteter, er blevet færre klinikker i regionen, og at det kan mindske mu-

ligheden for et nært tilbud.  

 

Begrænset adgang eller lang transport til fodterapi med ydrenummer kan 

bidrage til at øge uligheden i sundhed, hvis borgere med lav indkomst fra-

vælger eller udskyder behandling pga. store transportudgifter. Derfor bør 

regionen have blik for at sikre nære tilbud, og medtænke muligheder for 

tilgængelighed med offentlig transport.  

 

Sammenhæng 

Fodterapi bør være en integreret del af diabetesbehandling, da det bidrager 

til forebyggelse og opsporing af komplikationer, og det er afgørende, at 

behandling i fodterapi koordineres med den øvrige del af sundhedsvæse-

net, især almen praksis. Vi finder det derfor meget positivt, at Region Syd-

danmark vil afsøge muligheden for at forbedre den elektroniske kommuni-

kation mellem almen praksis og fodterapeuter, og ser frem til at følge dette. 

  

 

Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøf-

telse, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Eva Tingkær   John Arne Sørensen 

Chef for Public Affairs  Regionsudvalgsformand, Syddanmark 

Diabetesforeningen  Diabetesforeningen  

 

 

 

 

 



Kommentarer til høringsudkast 

Steno Diabetes Center Odense takker for muligheden for at indgive høringssvar til det vel udarbejdede 

udkast til Region Syddanmarks praksisplan for fodterapi. Vi har nogle kommentarer, herunder både nogle 

generelle til praksisplanen som helhed samt nogle specifikke til de enkelte kapitler/afsnit.  

Vi ser frem til at læse den endelige udgave af praksisplanen.  

Med venlig hilsen  

Jan Erik Henriksen  

Centerdirektør 

Steno Diabetes Center Odense  

 

 

Generelle kommentarer:  

 I gennem hele udkastet anvendes betegnelsen ”diabetiker”, når der er tale om diabetesspecialet. Vi 

vil kraftigt opfordre til, at termen ”diabetiker” erstattes med ”menneske med diabetes”. 

Justeringen vil signalere et fokus på det hele menneske frem for fokus på lidelsen, som fremstår 

stigmatiserende og problemfokuserende. Det er især afgørende for mennesker med diabetes og 

deres pårørende, at fokus rettes på det hele menneske, da deres kroniske lidelse er et livsvilkår for 

dem. Med justering kommer praksisplanen dermed også til at understøtte det brede, positive 

sundhedsbegreb, som sundhedsvæsenet står på.  

 

 I praksisplanen omtales forskellige funktioner inden for fodterapien (fx statsautoriseret fodterapeut 

med ydernummer, statsautoriseret fodterapeut uden ydernummer, behandlende medhjælper). Vi 

vil opfordre til, at man indledningsvist illustrerer, hvordan disse funktioner adskiller sig fra 

hinanden på ansvar, opgaver og tilknytning til overenskomsten. 

 

Specifikke kommentarer 

s. 15 – 4.6.2 – sidste afsnit 

 Udkastet beskriver, at 31% af regionens samlede kapacitet er fodterapeuter uden ydernummer. 

Dækker denne andel også behandlende medhjælpere eller er der kun tale om fodterapeuter uden 

ydernummer, der heller ikke indgår som medhjælper. Hvis sidstnævnte er tilfældet, ser vi gerne en 

tabel/illustration af udviklingen over tid, såvel som en vurdering af hvorvidt denne udvikling har 

betydning for dækningsgraden. 

 

s. 20 – første afsnit  

 Vi forventer, at der i nogle kommuner vil være et større behov for hjemmebehandling, da bl.a. 

geografiske afstande kan være en barriere for at møde frem til behandling. Det vil derfor være 

interessant at se udgiftsniveauet til hjemmebehandling fordelt på de syddanske kommuner.  

 



 Vi vil opfordre til, at praksisplanen forholder sig mere konkret til, hvordan man kan imødekomme 

borgere med behov for særlig støtte til fodterapeutisk behandling, fx støtte til fremmøde, 

behandling i eget hjem osv. Særligt i lyset af de færre, men større klinikker (jf. praksisplanens afsnit 

om udvikling i kapacitet over tid, 4.1.1.). 

 

s. 25 – kap. 6.3 – læseadgang til Fælles Medicinkort – første afsnit  

 Vi ser gerne, at afsnittet suppleres med oplysninger om, hvorfor det er relevant for fodterapeuter 

at få læseadgang til FMK. Er det eksempelvis for at finde ud af om patienten er i blodfortyndende 

behandling eller er der andre årsager der gør det relevant.   

 

s. 28 – kap. 7.1 – elektronisk kommunikation 

 Vi bakker op om ønskerne til at forbedre den elektroniske kommunikation og vil tilføje, at adgang til 

fodterapeuternes database vil have høj værdi for det daglige arbejde i Steno Diabetes Center 

Odense.  
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Danske Fodterapeuter  
Roskildevej 163                  
2620 Albertslund  
  
  
Til Region Syddanmark 

 

 

 

 

 

 

4. januar 2023 

Høringssvar fra Danske Fodterapeuter vedrørende 
Region Syddanmarks praksisplan for fodterapi 2023 
 2026    

Danske Fodterapeuter takker for fremsendelse af høring vedrørende udkast til 
Praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark.  
Nedenstående er Danske Fodterapeuters svar på høringen: 
 
Først og fremmest skal det understreges, at Danske fodterapeuter anser 
praksisplanen for godt gennemarbejdet. Der indgår mange relevante 
undersøgelser af det fodterapeutiske område. Samtidig er praksisplanen nem 
og overskuelig at gå til, da strukturen er holdt enkel og det allervæsentligste er 
inddraget og beskrevet.  
Praksisplanen bærer præg af, at regionen har gjort et godt forarbejde ved bl.a. 
at nedsætte en referencegruppe bestående af forskellige faggrupper på tværs 
af sektoren, der bidrager med faglig sparring.  
Region Syd fremstår meget visionær og har mange gode intentioner på fagets 
vegne samt gode forslag til kommende indsatser, som er yderst relevante.  
 
Følgende kommentarer er inddelt ud fra hvert punkt i praksisplanen. 
 
Forside 
  
Danske Fodterapeuter forslår, at regionen tilføjer en slutdato på forsiden.  
 
Punkt 2  
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Danske Fodterapeuter tilskynder regionen til at overveje at tilføje et ekstra 
punkt under overskriften “indsatser” øverst på side 6:  
 

Der er et kontinuerligt fokus på, at praktiserende fodterapeuter er 
engageret og deltager i kvalitetsarbejdet, jf. den kvalitetsmodel, der 
er beskrevet i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings - og 
takstnævn og Danske Fodterapeuter.  

 
   
Punkt 3.3  
 
Det fremgår af teksten, at det er udpluk af overenskomsten § 42 stk. 1., stk. 2. 
og stk. 8. Det er Danske Fodterapeuters vurdering, at det vil være mest korrekt 
at henvise til disse paragrafer.   
 
Kort 1.  
 
På kortet fremgår det, at der er 5 mobile klinikker, men i teksten ovenfor 
beskrives, at der er 3 udekørende fodterapeuter. Er det en fejl?  
Desuden skriver regionen, at der er en udekørende fodterapeut på Langeland, 
men det fremgår ikke af kort 1.  
 
Punkt 4.1.1. 
 
I tabel 1 fremgår det, at der er 5.635 indbyggere per kapacitet, men dette 
stemmer ikke overens med, hvad der står i tabel 2, hvor der er 5.508 
indbyggere pr. kapacitet.  
 
Punkt 4.4, øverst side 13   
 
Regionen beskriver, at ventetiden for ikke-akutte patienter er steget.   
Det er ærgerligt at ventetiden ikke falder, men det kan til gengæld konstateres, 
at udgifterne ikke løber løbsk med den fleksible kapacitetsmodel, som 
beskrevet længere fremme i praksisplanen. Hvilket ellers har været årsag til, at 
flere regioner har været tilbageholdende med at indføre samme model.  
 
Punkt 4.7.2  
 

Det fremgår at regionen stiller krav om, at nye fodterapeutiske klinikker tilbyder både 
fodterapeutisk behandling fra en fast klinikadresse samt tilbyder hjemmebehandling. 
Danske Fodterapeuter ville sætte pris på, at det fremgår tydeligere, hvad der er 
gældende i de klinikker.  
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Fx i en klinik med 4 fodterapeuter. Er det alle fodterapeuter, der skal kunne tilbyde 
hjemmebehandling, eller er det tilstrækkeligt at én fodterapeut på klinikken tilbyder 
hjemmebehandling?  
 

Der er også en beskrivelse af, at regionen accepterer, at fodterapeuter får tildelt et 
ydernummer uden at efterleve byggelovgivningens regler for handicapvenlige 
faciliteter i tilfælde af, at andre klinikker i området efterlever krav om handicapvenlige 
forhold. Danske Fodterapeuter anser det som en god hjælp, hvis der var muligt at 
udarbejde en oversigt, hvor det fremgår, hvem der har handicapvenlige forhold, og 
hvem der ikke har.  
 
Punkt 4.8.1  
 

I Tabel 6 fremgår det, at Region Syddanmark har en udgift/patient på 887 kr. og at én 
af årsagerne til at Region Syddanmark har den højeste udgift kan skyldes, at de 
varetager flere opgaver end andre regioner. Blandt andet indgår udgifterne til 
Fodvorteprojektet. Projektet er en forsøgsordning og er derfor udenfor den 
økonomiske ramme. Danske Fodterapeuter forslår derfor, at det trækkes ud af de 
samlede udgifter og indgår som en separat udgift. Dermed vil udgift/patient være 868 
kr. i stedet. Det viser et mere reelt billede af den fleksible kapacitetsmodel, og hvad 
udgiften er pr patient.  
 

Punkt 6.1 
 
Danske Fodterapeuter foreslår en mindre tilføjelse/ændring af den første linje i 
dette punkt: 
“I Region Syddanmark vil man følge op regionalt, når der foreligger nationale 
kliniske retningslinjer, og regionen vil understøtte implementeringen i praksis.” 
 
 

Punkt 6.6 Regional understøtning og supplering af kvalitetsenhedens indsatser  
 
Danske Fodterapeuter støtter op om de tiltag, regionen har til hensigt at 
implementere for at understøtte den fortsatte kvalitetsudvikling hos de 
praktiserende fodterapeuter i Region Syddanmark. Det undrer dog foreningen, 
at den kvalitetsmodel, som er beskrevet i overenskomsten mellem 
Regionernes Lønnings- og takstnævn og Danske Fodterapeuter ikke er nævnt i 
praksisplanen. Ligeledes er overenskomstens indsatser i forhold til 
efteruddannelse ikke nævnt. Danske Fodterapeuter er vidende om, at regionen 
gør en indsats i forhold til at implementere nævnte kvalitetsmodel. 
Foreningens foreslår derfor, at dette skrives ind i praksisplanen. Dette er 
således, at praksisplanen afspejler, at regionen understøtter nationale tiltag på 
kvalitetsområdet, der har til hensigt at styrke kvaliteten i fodterapipraksis på 
tværs af landets fem regioner. Foreningen foreslår, at kvalitetsmodellen samt 
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de efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter, der er beskrevet i 
overenskomsten, nævnes i et punkt under afsnit 6. Foreningen bidrager gerne 
med et udkast til indhold. Se derfor nedenstående forslag: 
 
6.6 Regional understøtning og supplering af kvalitetsenhedens indsatser  
Foruden regionens indsatser for at styrke kvaliteten hos de praktiserende 
fodterapeuter, understøtter regionen den aftale om en ny kvalitetsmodel, der 
er beskrevet i overenskomsten, og som har til hensigt at sikre, at der fortsat 
arbejdes med kvalitet i klinikkerne. Overenskomsten indeholder ligeledes en 
aftale om en ny efteruddannelsesmodel, hvor fodterapeuten forpligtes til at 
deltage i efteruddannelsestilbud, som kan sikre en systematisk udvikling og 
vedligeholdelse af fodterapeutens kompetencer.  
Der nedsættes en kvalitetsenhed i regi af Danske Fodterapeuter.  
For at sikre at der fortsat arbejdes med kvalitet på højt niveau i regionens 
fodterapiklinikker, er det væsentligt, at de initiativer som udklækkes og 
iværksættes på landsplan i kvalitetsenheden, understøttes og suppleres på 
regionalt plan. Det samme er gældende for de kommende tiltag i forhold til 
efteruddannelse. Det er således regionens intention løbende at følge de 
indsatser, som igangsættes nationalt med henblik på at vurdere, hvorledes 
disse indsatser bedst kan understøttes og suppleres på regionalt niveau, 
således der sikres en vellykket implementering af indsatserne i de enkelte 
fodterapiklinikker. Hensigten er at forbedre kvaliteten af 
fodterapibehandlingerne i klinikkerne.     
 
 

Derudover forslår Danske Fodterapeuter, at nuværende punkt 6.6 i 
praksisplanen ændres til punkt 6.7, og at der tilføjes en bullet mere, hvor 
følgende er beskrevet: 
 

 Det ønskes at understøtte den kvalitetsmodel, som er beskrevet i 
overenskomsten. Dette er med henblik på at støtte et kontinuerligt 
fokus på kvalitetsarbejdet hos de praktiserende fodterapeuter.  

 
 
Punkt 7.1 
 
I tredje afsnit beskrives, at sygehusene oplever, at de kan være vanskeligt at 
henvise borgere til fodterapeuter grundet manglende 
kommunikationsmulighed med kommunerne.  
Danske Fodterapeuter er i tvivl om, hvordan denne sætning skal forstås. Det 
ville være en hjælp, hvis det kunne udfoldes. 



 

5 

Danske Fodterapeuter Telefon 43 20 51 20 CVR nr. 27425917 

Roskildevej 163, 1  info@fodterapeut.dk  Medlem af fodterapeuters 

2620 Albertslund www.fodterapeut.dk  internationale forbund, FIP  

 
 
Til sidst skal det siges, at Danske Fodterapeuter ser frem til at se den endelige 
praksisplan fra Region Syddanmark. Hvis høringssvaret giver anledning til 
spørgsmål eller ønske om yderligere drøftelse, står jeg meget gerne til 
rådighed.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

Lotte Trier Høisgaard 
Sundhedspolitisk konsulent 

Team Rådgivning & Arbejdsliv 

 

 



 
Høringssvar til praksisplan for fodterapi 

 
 Til Region Syddanmark  
 
 
 
 
 
 
 

PLO Syddanmark modtog i november 2022 høringsversion af ”Region Syddanmarks praksisplan for 

fodterapi 2023”.  

PLO Syddanmark har læst og behandlet Praksisplanen for Fodterapi, og vi finder at praksisplanen fremstår 

gennemarbejdet og giver et godt overblik. 

 

Generelle bemærkninger  

Der er ingen generelle bemærkninger. 

 

Konkrete bemærkninger  

Det foreslås at følgende afsnit slettes, side 25 afsnit 6.3: 

”Det er relevant for fodterapeuter at få læseadgang til patientens medicinoplysninger via Fælles 

Medicinkort (FMK), når patientens tilstand og generelle helbred skal vurderes.” 

Erfaring fra andre sektorer viser, at tilgangen med at give adgang til FMK, leder til længere 

sagsbehandlingstid og ressourcespild hos almen praksis. Det giver ubegrundede og usaglige henvendelser i 

forhold til patientens medicin. Eventuelle fordele i forbindelse med fodterapeuternes vurdering af 

patientens tilstand og generelle helbred, vurderes ikke at stå mål med den øgede belastning af den 

praktiserende læge.   

 

 

På vegne af PLO Syddanmark  

Stephanie Marie Fisker  

Konsulent 

Kolding, 8. december 2022  

Sagsbehandler:  

Stephanie Marie Fisker 

Mail: smf@dadl.dk  

Telefon: 28 92 34 75  




