
 

Kære medlem 

 

Du er for nylig blevet tildelt et ydernummer – tillykke med det.  

Som yder under overenskomsten med Danske Regioner skal du arbejde under de 

vilkår og regler, som fremgår af Aftale om Fodterapi 2014 – 17. Vi vedlægger et 

eksemplar af aftalen - det er meget vigtigt, at du læser den igennem, da den 

indeholder en række vigtige informationer, som du skal kende til som yder. 

Bagerst i aftalen finder du i kapitel 13 en beskrivelse af de enkelte ydelser.  

Neden for vil vi gerne give dig nogle få meget vigtige informationer om 

overenskomsten. 

1. Som fodterapeut med ydernummer forpligter du dig til at tilbyde alle 

fagets specialer herunder individuelt fremstillede indlæg. Hvis du ikke har 

eget værksted og dermed mulighed for at tilbyde dine patienter 

individuelt fremstillede indlæg, er der to muligheder for dispensation (§ 9, 

stk. 11). 

a. Du kan indgå en værkstedsaftale med en anden fodterapeut om 

at låne dennes værksted. 

b. Du kan indgå samarbejdsaftale med en anden fodterapeut med 

ydernummer, og sende patienter med behov for indlæg videre til 

din kollega.  

Du kan finde aftaleskabelonerne på fodterapeut.dk og du skal altid 

indsende kopi af en indgået aftale til Danske Fodterapeuter.  

2. Dit ydernummer tilhører dig personligt men må kun bruges på den 

adresse, som du har angivet i ansøgningen. Det betyder, at du fx under 

ingen omstændigheder må flytte klinikadresse før du har søgt din region 

om tilladelse. Muligheden for evt. at flytte klinikadresse afhænger af 

praksisplanen i din region. Kontakt sekretariatet, hvis du overvejer at 

flytte din klinik. 

 

3. Du må ikke lade andre fodterapeuter arbejde og afregne på dit 

ydernummer, medmindre du har fået tilladelse fra regionen/SU. Du kan 

læse om mulighederne for at lade andre arbejde på dit ydernummer i 

Aftalen om Fodterapi i § 15 (vikar) og § 16 (behandlende medhjælp). 

 

4. Du har pligt til at opdatere din ventetid på overenskomstpatienter på 

sundhed.dk mindst hver 3. måned. Selvom du har uændret ventetid skal 

du stadig gå ind på sundhed.dk og foretage opdateringen – ellers bliver 

den ikke registreret.  

 

5. Der er i hver region nedsat et såkaldt Samarbejdsudvalg (SU) bestående 

af to fodterapeuter og to politikere fra regionsrådet. Dette 

samarbejdsudvalg mødes 2-3 gange om året og skal bl.a. tilse, at 
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overenskomsten overholdes i din region. Det er også SU, som behandler 

ansøgninger om nye ydernumre og behandlende medhjælp, klager, mm.  

På fodterapeut.dk kan du se, hvem er der er foreningens repræsentanter i 

SU i din region.  

 

6. Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfører undersøgelserne i fodstatus, 

kan du finde en video på vores hjemmeside www.fodterapeut.dk, som 

illustrerer dette.   

Har du spørgsmål til overenskomsten og hvordan du skal forholde dig til denne, er 

du selvfølgelig altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet med dine 

spørgsmål.  

 
Med venlig hilsen 
 

 
 
 
 
 

Tina Christensen  
Formand 
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