
 

 

 

 

 

 

 

  

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget  
 
 

 
Orientering om Københavns Kommunes høringssvar vedr. 
Praksisplan for fodterapi 2013-2016 

 

Københavns Kommune har modtaget Praksisplan for fodterapi 2013-
2016 til høring. Det er første gang, at Region Hovedstaden udarbejder 
en praksisplan for fodterapi.  

Den samlede praksisplan består af to overordnede dele. En 
kapacitetsplan, der skal sikre ensartet struktur og ligelig geografisk 
fordeling af praksis, så alle borgere har adgang til fodterapi og 
optimale tilgængelighedsforhold. Derudover indeholder praksisplanen 
en udviklingsplan med anbefalinger til fodterapeuternes samarbejde 
og kommunikation med den øvrige del af sundhedsvæsenet med fokus 
på det sammenhængende patientforløb.   
 
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om Københavns 
Kommunes høringssvar. Efter høringsfasens afslutning den 4. marts 
2013 vil Region Hovedstaden på baggrund af de indkomne 
høringssvar udarbejde den endelige praksisplan. Der vil på baggrund 
af praksisplanen blive udarbejdet årlige implementeringsplaner.  
 
Københavns Kommunes bemærkninger 
Københavns Kommune er positive over udkast til praksisplan for 
fodterapi. Planforslaget indeholder gode og relevante anbefalinger og 
behandler relevante problemstillinger set ud fra et borgerperspektiv, et 
fagligt perspektiv og et økonomisk perspektiv.  
 
Borgerperspektiv 
Københavns Kommune er enig i praksisplanens målsætning om, at 
alle borgere skal kunne få tilbud om fodterapeutisk behandling i deres 
nærområde. Københavns Kommune finder det vigtigt, at der er 
fodterapeuter i borgernes nærmiljø.  
 
Målsætningen om, at bevægelseshæmmede i alle områder af regionen, 
skal have mulighed for at benytte tilbud i klinik, støtter Københavns 
Kommune op om. Kravet om gode forhold for bevægelseshæmmede 
bør tillægges vægt, når der godkendes flytning af praksis. Københavns 
Kommune bifalder muligheden for, at borgere kan få lægehenvist 
behandling i hjemmet af mobile fodterapeuter.  
 
Københavns Kommune finder det samtidig vigtigt, at ventetiden til 
den enkelte fodterapeutklinik gøres tilgængelig på sundhed.dk, så 
borgerne kan orientere sig om ventetiden hos den enkelte fodterapeut.  
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Fagligt perspektiv 
For Københavns Kommune er det centralt, at der sættes fokus på, at 
fodterapeuter skal indgå i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, 
så der skabes sammenhængende og effektive patientforløb. Det er 
vigtigt, at fodterapeuter medvirker til et sammenhængende forløb for 
diabetespatienter og dermed understøtter implementeringen af 
forløbsprogram for diabetespatienter i forhold til fodundersøgelse og 
sårbehandling. Det er samtidig vigtigt, at der sættes fokus på, at alle 
relevante diabetespatienter henvises til fodterapeut, så samtlige 
patienter får det optimale forebyggelsesforløb i forhold til fodsår.   
 
Københavns Kommune finder det positivt, at der sættes fokus på 
kommunikationen med almen praksis, så der løbende sker 
informationsudveksling. Dét skal sikre, at borgerne får den optimale 
behandling og sammenhængende forløb. Det er kommunens 
opfattelse, at der i planperioden også skal arbejdes med 
kommunikation til det øvrige sundhedsvæsen, for eksempel i forhold 
til telemedicinsk behandling af sår.  
 
De praktiserende fodterapeuters involvering i planarbejde på 
sundhedsområdet er ligeledes relevant i forhold til implementering af 
det sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne.  
 

Økonomisk perspektiv  
Københavns Kommune støtter, at kapaciteten løbende vurderes frem 
til 2016. Kommunen deltager gerne aktivt i arbejdet med 
implementering af praksisplanens anbefalinger.  
 
Praksisplan for fodterapi har ikke økonomiske konsekvenser for 
Københavns Kommune.  


