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1. Hvad er lovgrundlaget? 
Lovgrundlaget for genoptræning efter sygehusindlæggelse er Sundhedsloven § 
140. Her står: 

 
”Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter 
udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 
§ 84 om genoptræningsplaner.” 
 

Sundhedslovens § 140 og § 84 er udmøntet i bekendtgørelse nr. 1088 af 6. 
oktober 2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af 
genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. 
 
Når patienter udskrives fra sygehus med et lægefagligt begrundet behov for 

genoptræning, er al ambulant genoptræning et kommunalt myndighedsansvar i 
henhold til sundhedslovens § 140 og et kommunalt finansieringsansvar i henhold 
til sundhedslovens § 251. 
 
Kommunernes myndighedsansvar indebærer, at kommunen har ansvaret for at 
tilbyde genoptræning vederlagsfrit på grundlag af den lægefaglige vurdering af 

genoptræningsbehovet, som er indeholdt i genoptræningsplanen. 
 
Bekendtgørelsen nr. 1088 af 6. oktober 2014 fastsætter: 
 
§ 1. Regionsrådet skal tilbyde en individuel genoptræningsplan til patienter, der 

har et lægefaglig begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 
§ 2. Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen 
genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på 
specialiseret niveau. 
§ 5. …  

Stk. 2. Kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens 
genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov, herunder om patienten har behov for 
almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på 
specialiseret niveau. 
Stk. 3. Såfremt genoptræningsplanen angiver, at patienten har behov for almen 

ambulant genoptræning efter udskrivning, skal kommunalbestyrelsen på baggrund 
af en sundhedsfaglig vurdering angive, hvorvidt patienten har behov for 
genoptræning på basalt eller avanceret niveau. 
 
 

 



 3  

2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af 
almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau 
og rehabilitering på specialiseret niveau? 

 
Almen genoptræning 

 
 Visitation & Rehabilitering modtager en almen genoptræningsplan fra et af 

landets sygehuse og visiterer i umiddelbar forlængelse heraf 
genoptræningsplanen videre til Træning & Forebyggelse, som varetager den 
almene genoptræningsopgave i Aabenraa Kommune. 

 Træning & Forebyggelse opstarter borgers almene genoptræningsforløb 
indenfor gældende tidsfrister og anbefalet genoptræningsstart angivet i 
genoptræningsplanen.  

 Ved modtagelse stratificerer Træning & Forebyggelse genoptræningsplanen 
til basalt eller avanceret niveau (jf. § 5 Stk. 3).    

 
Specialiseret genoptræning 
Visitation & Rehabilitering modtager en specialiseret genoptræningsplan fra et af 
landets sygehuse. Specialiseret genoptræning udføres på sygehuset, hvorfor der 
udelukkende noteres i omsorgssystemet, at træningen startes.  
 

Specialiseret rehabilitering 
Visitation og Rehabilitering modtager en specialiseret rehabiliteringsplan fra et af 
landets sygehuse og vurderer på baggrund heraf hvilket specialiseret tilbud, der 
besidder de bedste kompetencer til at varetage rehabiliteringsopgaven.  
 

3. Hvad er formålet med genoptræningen/rehabiliteringen? 
At borgeren opnår samme funktionsevne som tidligere eller bedst mulig 

funktionsevne – dette være sig bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, 
emotionelt og socialt. 

 
 

4. Hvem kan få genoptræning/rehabilitering? 
Borgere som efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov 
for genoptræning/rehabilitering. Behovet skal være beskrevet i den 
genoptræningsplan, som sygehuset har pligt til at tilbyde patienter med behov 
for fortsat genoptræning/rehabilitering, jf. sundhedslovens § 84. 

 
5. Hvor meget genoptræning/rehabilitering kan du få? 
Fokus for genoptræningen/rehabiliteringen fastsættes af sygehusets læger. 
Tilrettelæggelsen af genoptræningen/rehabiliteringen – og dermed målsætning 
og omfanget af træningen – sker efter en konkret, individuel vurdering. 

 I forbindelse med almen genoptræning foretages denne vurdering af en 
fysio- og/eller ergoterapeut ansat i Aabenraa Kommune i et samarbejde 
med dig. 

 I forbindelse med specialiseret genoptræning foretages vurderingen af 
sygehusets personale. 

 I forbindelse med specialiseret rehabilitering foretages den individuelle 
vurdering af den specialiserede enhed, som Visitation & Rehabilitering 
har henvist borger til. 

 
6. Hvad koster genoptræningen/rehabiliteringen? 
Genoptræning er vederlagsfri, dvs. det er gratis for dig. Befordring eller 
befordringsgodtgørelse ydes af kommunen efter §§ 16-19 i Bekendtgørelse om 

befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. 
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7. Hvor kan man klage? 
 
Klage over afgørelsen 
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er klageinstans ved klage over afgørelser 

vedrørende genoptræning efter sygehusindlæggelse. Her kan du klage over den 
lægefaglige vurdering af og afgørelse om genoptræningsbehovet. 
 

En klage over afgørelsen skal indgives digitalt via den selvbetjeningsløsning, der 
findes på www.borger.dk. Klageskemaet findes under ”Sundhed og sygdom” > 
”Klage over sundhedsvæsenet” > ”Klage over brud på patientrettighed”. 
Klageskemaet kan også findes på http://www.stps.dk/borger-pr. 

  
Klage over udførelsen af genoptræningen 

Hvis du er utilfreds med den måde, træningen bliver gennemført på, 
personalets optræden eller andre forhold vedrørende træningen, rettes 
henvendelse til terapeutens nærmeste leder. 

 
 
 
Nedenstående omhandler udelukkende almen genoptræning 
 
 

8. Er der frit valg af leverandør? 
Ifølge bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af 
genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, kan du, hvis du har en almen 
genoptræningsplan, efter udskrivning vælge mellem de genoptræningstilbud, 
som Aabenraa Kommune har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler 
om med andre myndigheder eller private, og du kan også vælge almene 
genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner. 

 
De andre kommuner har dog ret til af kapacitetsmæssige årsager at afvise at 
modtage borgere fra andre kommuner. 

 
I Aabenraa Kommune udføres genoptræningen af afdelingen ”Træning & 
Forebyggelse”, der er en del af forvaltningen ”Social & Sundhed”. Såfremt 

Træning & Forebyggelse ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for 7 
kalenderdage efter din udskrivelse fra sygehuset kan du frit vælge en privat 
leverandør, som Kommunernes Landsforening har indgået aftale med, jf. ”Lov 
om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med 
lægemidler” (Folketinget, 2018). 

 

9. Hvad indeholder almen genoptræning? 
Almen genoptræning efter sygehusindlæggelse består i en målrettet og 
tidsafgrænset træningsindsats, som iværksættes på baggrund af et 
lægefagligt begrundet behov for almen genoptræning, der er beskrevet i en 
genoptræningsplan. Den almene genoptræningsplan gives typisk efter en 
sygehusindlæggelse, men kan også udarbejdes efter f.eks. et skadestuebesøg. 

 
 

10. Hvilke aktiviteter kan indgå i den almene genoptræning? 
Genoptræningsforløbet kan bestå af følgende aktiviteter: 
 Individuel genoptræning ved terapeut 
 Holdtræning 

 Selvtræning 
 Træning ved anvendelse af velfærdsteknologi 
 
 

 

http://www.borger.dk/
http://www.stps.dk/borger-pr
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11. Hvilke aktiviteter indgår ikke i den almene genoptræning? 
Specialiseret, ambulant genoptræning, der forudsætter et sygehus’ ekspertise, 
udstyr m.m. indgår ikke i genoptræning efter sygehusindlæggelse. Som 
eksempler kan nævnes: 

 
1. Genoptræningsindsatser, der kræver et samtidigt og/eller tæt 

tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt 
koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 

 

2. Genoptræningsindsatser, der af hensyn til patientens sikkerhed, 

forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som 
kun findes i sygehusregi. 
 
 

12. Hvilke krav stilles til udføreren Træning & Forebyggelse? 
Almen genoptræning efter sygehusindlæggelse kan varetages af ergoterapeuter 
eller fysioterapeuter. Terapeuterne kan delegere opgaver til andet social- og 
sundhedspersonale i Træning & Forebyggelse. 

 
 
 

13. Hvilke kvalitetsmål stiller vi i Aabenraa Kommune? 
 
Træning & Forebyggelse skal overholde gældende frister for, hvornår 
genoptræningen skal påbegyndes. Fristen for genoptræningsstart følger 
nedenstående retningslinjer, som er angivet i: ”Lov om ændring af sundhedsloven, 
lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler” (Folketinget, 2018): 

 
 Alle genoptræningsforløb igangsættes inden for 7 kalenderdage efter 

borgerens udskrivelse fra sygehuset. 
 Hvis en borger har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde 

genoptræningsforløbet tidligere end de 7 kalenderdage, angiver sygehuset 

en startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Begrundelsen skal 
indeholde oplysninger om den enkelte borgers funktionsevne og være 
individuel relevant for den pågældende borger. 

 Hvis en borger har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde 
genoptræningsforløbet senere end de 7 kalenderdage, angiver sygehuset en 
startdato og en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Genoptræningsforløbet 

igangsættes inden for 7 kalenderdage fra datoen angivet på 
genoptræningsplanen. 

 
Der udarbejdes skriftlige mål for genoptræningsforløbet i samarbejde med 

borgeren. Træningen evalueres efter behov, dog senest efter 3 
måneder. 

 

 
 

14. Kontakt 
Hvis du har behov for yderligere oplysninger kan du kontakte: 

 
Aabenraa Kommune, 
Træning & Forebyggelse 
Kresten Philipsens Vej 4, bygning A 

6200 Aabenraa 
Telefon: 73 76 75 19 

Telefontid: Alle hverdage kl. 07.45 – 13.00 

 


