Kære Liselott Blixt og Karina Adsbøl.
Som formand for SADF – Sammenslutningen af Danske Fodplejere - henvender jeg mig til jer, som stillere af F5.
Vi har fulgt F5 og også set forespørgselsdebatten i Folketinget den 26.2.
Vi har forud for debatten skrevet til hhv. sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren. Dette skriv kan I læse
nederst i denne mail.
Som brancheforening for 420 lægeeksaminerede fodplejere ser vi - ligesom I - en udfordring i, at titlen som
fodplejer ikke er beskyttet. Dermed kan enhver kalde sig fodplejer og ovenikøbet behandle med offentligt tilskud,
som reglerne er i dag. I SADF arbejder vi for en høj faglighed i uddannelsen og stiller krav til de medlemmer vi
optager.
Vi har gennem tiden undersøgt muligheden for, at vi som veluddannede og fagligt kompetente fodplejere kunne få
en form for anerkendelse. Et stempel på, at vores faglige niveau adskiller sig fra f.eks. internetbaserede uddannelser
og at vores behandlinger er langt mere sundhedsfaglige funderet end det der tilbydes af kosmetologer og lign. Vi
anerkender også at fodterapeuternes uddannelse adskiller sig fra vores på nogle punkter. Samtidig mener vi, at vi
som SADF-fodplejere, på forsvarlig vis, hver dag er med til at løfte en sundhedsfaglig opgave som i særdeleshed
også har fokus på forebyggelse. Ligesom vi naturligvis er dækket af en forsikring, som sikrer den enkelte borger ift
behandling hos os. Når det gælder behandling af diabetikere, så har vores anbefaling til medlemmerne gennem
mange år været, at vi som SADF-fodplejere udelukkede behandler diabetikere i gruppe 1 og 2 og altid med
udgangspunkt i en forudgående fodstatus, foretaget af en statsautoriseret fodterapeut.
Som brancheforening ser vi positivt på en undersøgelse, der sætter fokus på reglerne omkring det udvidede
helbredstillæg. Vi vil derfor også gerne lægge op til en dialog med jer og andre relevante politikere, for at give jer
de fornødne fakta og input som bidrag til belysning af sagen. I den forbindelse er vi naturligvis også interesserede i
at vide mere om, hvordan - og om - vi kan få indflydelse på den ramme, der skal sættes for den forestående
undersøgelse. Vi håber, at I i første omgang kan hjælpe os med et indblik i, hvordan den videre proces forventes at
forløbe. Dette gerne med tidspunkter f.eks. ift. mulighed for indgivelse af høringssvar.
Lidt indtryk fra vores hverdag under nedlukning
Fodterapeuternes formand Tina Christensen taler om en tydelige skillelinje, når fodterapeuter må holde åbent og vi
som fodplejere skal holde lukket pga. corona-restriktioner. En skillelinje, som hun på vegne af sine medlemmer
ønsker skal gøres permanent, således at fodplejere ikke længere må behandle borgere, der er tilkendt udvidet
helbredstillæg.
Vi har som fodplejere været lukket ned siden den 21.12.20 – altså i skrivende stund 10 uger. Vores medlemmer
behandler i sagens natur mange ældre, der ikke selv kan varetage fodplejen, herunder også borgere, der er tilkendt
udvidet helbredstillæg. Disse borgere er altså pensionister og ikke-fomuende. Heldigvis er disse borgere langt fra
kronikere alle sammen, ej heller er de på anden vis alvorligt syge. De har fået tilkendt udvidet helbredstillæg, fordi
de ikke selv kan varetage fodplejen f.eks. pga. dårlig ryg, stive led, svækkede kræfter i hænderne, nedsat syn og
andre helt almindelige aldersbetingede udfordringer.
Som formand er jeg dagligt i kontakt med medlemmer, der efterhånden ikke aner deres levende råd. De føler stor
ansvarlighed for deres kunder, men kan og må ikke hjælpe. De fortæller om kunder, der trygler og græder i
telefonen og tilbyder dobbelt betaling, hvis blot vi kan hjælpe. Ledere på plejecentre og bosteder presser vores
medlemmer hårdt, fordi der er et konstant stigende behov for vores faglighed og tilstedeværelse. Vi har naturligvis
oplyst vores medlemmer om muligheden for at henvise deres kunder til behandling hos statsautoriserede

fodterapeuter. Desværre er det – i øvrigt ligesom før Corona – langt fra muligt i mange sammenhænge. Det skyldes
bl.a.
•
•
•
•

•

at der hos de fleste fodterapeuter er lange ventetider
at mange fodterapeuter har lukket for tilgang af nye kunder
at det er rigtigt svært at finde fodterapeuter, der tilbyder behandling i borgerens eget hjem eller på
plejecenter/bosted
at den enkelte kunde ganske enkelt fravælger behandling hos deres lokale fodterapeut med argumenter
som: Fodterapeuten er fortravlet og har reelt ikke tid, kunden har tidligere oplevet at gå fra behandlinger
med læsioner, kunden føler, at der er ikke afsat tilstrækkelig tid til behandling, der ydes en ringe service
og behandling foregår på ”samlebånd”
at det er praktisk umuligt, fordi der er meget langt til den nærmeste fodterapeut i nogle områder af
Danmark

Ovenstående giver et lille indblik i vores hverdag her og nu. Det giver samtidig en indikation af, hvordan
fremtiden kan se ud, hvis samtlige fodplejere i Danmark ikke længere må behandle ældre med udvidet
helbredstillæg.

Tak fordi I læste med – jeg ser frem til at modtage jeres svar.
Bedste hilsner
Linda Dam Havmøller
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