
 

 

2.1 Genoptræning til voksne efter Serviceloven 
 

Hvad er formålet med 
ydelsen 

Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af 
funktionsevne som tidligere, eller bedst mulige funktionsevne – såvel 
bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. 
 
Genoptræningsforløbet skal tilpasses borgerens individuelle behov og 
tilrettelægges i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til 
borgerens samlede rehabilitering, herunder personlig og praktisk hjælp 
efter § 83 samt støtte efter § 85. 
 

Lovgrundlag for ydelse § 86, stk. 1, § 88, stk. 2 i Serviceloven. 
 

Visitationskompetence Terapeuterne i genoptræningen har bevillingskompetencen til 
genoptræning efter serviceloven. 
 
Borgeren får på baggrund af en individuel samtale og undersøgelse 
visiteret en pakke, som sætter rammen for antal træninger og hvor 
mange minutters træning, en borger tildeles. Visitation sker på 
baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens 
træningsbehov. Afgørelsen bliver meddelt borgeren mundtligt. 
Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. 
 
Der kan ikke bevilges træning efter servicelovens § 86, hvis borgeren 
aktuelt modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140 eller har et 
andet tilbud om træning, som kan opfylde borgerens fulde behov. Der 
kan som udgangspunkt tidligst bevilges et genoptræningsforløb fem 
måneder efter afslutning af andet træningsforløb i kommunalt regi. 
 

Hvilket behov dækker 
ydelsen 
 

Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget 
af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, 
er kommunens ansvar efter servicelovens § 86, 
stk. 1. 
 

  

Hvilke aktiviteter kan 
indgå i indsatsen 

Genoptræningen kan være i form af: 

• Træning på hold i genoptræningen, nærmiljøet eller 
svømmehallen 

• Individuel træning i genoptræningen, i borgers hjem eller 
nærmiljø 

• Egen træning med opfølgning og instruktion ved ergo-
/fysioterapeut 

 
Genoptræningen kan indeholde: 

• Undersøgelser, vurderinger og test 

• Udarbejdelse af mål for genoptræningen 

• Vejledning og undervisning 

• Fysisk træning og træning i daglige færdigheder 

• Behandling, der fremmer genoptræningen  



• Kognitiv træning (fx hukommelse, koncentration, planlægning). 

• Vejledning og introduktion til, hvordan borgeren efter endt 

forløb vedligeholder den opnåede funktionsevne. 

• Samarbejde og koordinering med pårørende, hjemmepleje, 
hjemmevejledere m.fl. 

 
Hvem kan modtage 
indsatsen og hvilke 
kriterier indgår for 
tildeling af indsatsen 

Målgruppen vil typisk være ældre borgere, hvor anden form for 
træning, herunder egen træningsindsats, ikke kan bringe borgeres 
funktionsniveau op. I henhold til § 88 Stk. 2. skal tilbud efter § 86 gives 
efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. 
 
Borgerens muligheder for selv at finde egnet træning skal være 
udtømte, fx i et motionscenter, foreninger, aftenskoler mm. 
 
Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i 
borgerens hjem. For at træningen kan ydes, skal borgeren medvirke til, 
at arbejdsmiljøloven overholdes i hjemmet således, at arbejdet kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. 
Ligeledes kan der stilles krav om, at der ikke ryges i den tid, personalet 
udfører træningsopgaver i hjemmet. Ryges der i hjemmet, skal der 
luftes ud, inden personalet ankommer. 
 

Indsatsens omfang Svarfrister ved ansøgning (§86. stk. 1 og § 88, stk. 2 i 
Serviceloven): 
Senest 10 hverdage efter, at kommunen har modtaget ansøgning om 
genoptræning, vil borgerne blive kontaktet telefonisk eller skriftligt via 
e-boks om dato for indledende samtale og undersøgelse. 
 
Hvis det alene på baggrund af ansøgningen bliver vurderet, at 
borgeren vil få afslag på genoptræning, vil borgeren inden for 10 
hverdage modtage en skriftlig partshøring over e-boks. 
 
Det tilstræbes, at borgeren kommer til indledende samtale og 
undersøgelse senest 15 hverdage efter, at kommunen har modtaget 
ansøgningen. 
 
Omfang og varighed afhænger af borgerens specifikke 
problemstillinger. De enkelte ydelser er beskrevet i ydelseskataloget. 
 
Varigheden af forløbet vil altid basere sig på en konkret individuel, 
faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut. Genoptræningsforløbet 
bliver afsluttet, hvis terapeuten vurderer, at der ikke længere sker 
fremgang i træningen. Forløbet vil også blive afsluttet, hvis det ikke 
længere er nødvendigt, at borgeren træner med en ergoterapeut eller 
en fysioterapeut for at kunne genvinde tabte færdigheder.  
 
Hvis terapeuten vurderer, at en borger har potentiale til, men endnu 
ikke har opnået målet for genoptræningen, kan den ansvarlige terapeut 
tildele borgeren ekstra træning ud over pakken. 
 
Ved afslutning fremsender genoptræningen med borgerens samtykke 
slutstatus til egen læge. 



 

Kompetencekrav til 
udfører 

Genoptræning foregår i kommunalt regi og skal varetages af 
autoriserede fysio- og ergoterapeuter. 
 
Genoptræning efter servicelovens § 86 er ikke omfattet af frit valg. 
 

Kørsel Som hovedregel skal borgeren selv transportere sig til træning. 
 
Hvis terapeuten efter en konkret individuel vurdering finder, at 
borgeren ikke kan transportere sig selv til træning, kan borgeren få 
bevilget kørsel med den kommunale kørselsordning. Terapeutens 
vurdering beror på en vurdering af borgerens fysiske, psykiske og 
kognitive formåen. Borgeren bør ikke eller kun sjældent have ventetid 
på kørsel på hente-/bringeadressen ud over 30 minutter. 
Transporttiden for den enkelte bruger må ikke overstige 30 minutter. 
Hvis terapeuten undervejs i træningsforløbet vurderer, at borgeren har 
opnået funktionsevne til at kunne benytte offentlig transport bortfalder 
retten til befordring med den kommunale kørselsordning. 
 

Klagemuligheder  Borgeren har ret til at klage over: 
1. Serviceniveauet i forhold til genoptræningen 
2. Det faglige indhold i genoptræningen 

 
Ad. 1: Klager over serviceniveauet herunder ventetider, organiseringen 
og omfanget af træning i forhold til genoptræningen, der ydes i 
kommunalt regi, skal rettes til: 
 
Vallensbæk Kommune  
Center for Sundhed, Familie og Fritid 
Vallensbæk Stationstorv 100  
2665 Vallensbæk Strand 
Mail: CSF@vallensbaek.dk 
 
Kommunen revurderer sagen indenfor 28 dage efter modtagelse af 
klagen. Hvis afgørelsen bliver fastholdt, sender vi klagen til 
Ankestyrelsen, som herefter behandler sagen.  
 
Ad. 2: Klager over det faglige indhold i træningen, herunder 
sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med træningen og 
om træningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige 
standarder, skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Selve klagen 
skal sendes til styrelsen fra hjemmesiden www.borger.dk ved at logge 
på med NemID. 
 
Der kan klages til Patienterstatningen, hvis der søges erstatning i 
forbindelse med træningen. Dette gøres også fra hjemmesiden 
www.borger.dk ved at logge på med NemID. Her findes et klageskema, 
der skal udfyldes og indsendes. 
 
Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i 
lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter 
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eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse 
med undersøgelse, behandling eller lignende. 
 

 

 

 

 

2.2 Vedligeholdende træning til voksne efter 
Serviceloven 

 

Hvad er formålet med 
ydelsen 

Formålet med vedligeholdende træning er, at borgeren vedligeholder 
sine færdigheder eller forhaler tab af færdigheder. Vedligeholdende 
træning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. 
 
Ofte vil der i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb, efter både 
sundhedsloven og serviceloven, være behov for vedligeholdende 
træning med henblik på at fastholde den erhvervede funktionsevne. 
 
Den vedligeholdende træning bidrager til at forebygge, at der opstår 
behov for øget hjælp eller sygehusindlæggelse. Træningen skal 
tilpasses borgerens individuelle behov og tilrettelægges i 
sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens 
samlede rehabilitering, herunder personlig og praktisk hjælp 
efter § 83 samt støtte efter § 85. 
 

Lovgrundlag for ydelse § 86, stk. 2, § 88, stk. 2 i Serviceloven. 
 

Visitationskompetence Terapeuterne i genoptræningen har bevillingskompetencen til den 
vedligeholdende træning, som leveres i genoptræningen og fagperson 
i Center for Beskæftigelse og Voksensociale Indsatser har 
bevillingskompetencen til vedligeholdende træning, som leveres af 
medarbejdere på fx dag- og STU-tilbud. 
 
Tildeling af vedligeholdende træning i genoptræningen sker på 
baggrund af en individuel samtale og undersøgelse, hvor borgeren 
mundtligt får meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig 
afgørelse tilsendt over e-boks. 
  
Der kan ikke bevilges træning efter servicelovens § 86, hvis borgeren 
aktuelt modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140 eller har et 
andet tilbud om træning, som kan opfylde borgerens fulde behov. 
 

Hvilket behov dækker 
ydelsen 
 

Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, 
som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer har behov herfor er kommunens ansvar efter 
servicelovens § 86, stk. 2. 
 

  

Hvilke aktiviteter kan 
indgå i indsatsen 

Den vedligeholdende træning kan indeholde: 

• Undersøgelser, vurderinger og test 

• Fysisk træning og træning i daglige færdigheder 

• Selvtræning og vejledning 



 
Vedligeholdende træning kan være i form af: 

• Træning i genoptræningen 

• Træning på dags- og aktivitetscentre 

• Træning i eget hjem og nærmiljø 
 

Hvem kan modtage 
indsatsen og hvilke 
kriterier indgår for 
tildeling af indsatsen 

Vedligeholdende træning efter serviceloven § 86 stk. 2 tilbydes borgere 
over 18 år, der har funktionsnedsættelse, og som kan profitere af 
træning, men ikke selv er i stand til at varetage dette behov. I henhold 
til § 88 Stk. 2. skal tilbud efter § 86 gives efter en konkret, individuel 
vurdering af træningsbehovet.  
 
Borgerens muligheder for selv at finde egnet træning skal være 
udtømte, fx i et motionscenter, foreninger, aftenskoler mm. 
 
Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i 
borgerens hjem. For at træningen kan ydes, skal borgeren medvirke til, 
at arbejdsmiljøloven overholdes i hjemmet således, at arbejdet kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. 
Ligeledes kan der stilles krav om, at der ikke ryges i den tid, personalet 
udfører træningsopgaver i hjemmet. Ryges der i hjemmet, skal der 
luftes ud, inden personalet ankommer. 
 

Indsatsens omfang Svarfrister ved ansøgning (§86. stk. 2 og § 88, stk. 2 i 
Serviceloven): 
Senest 10 hverdage efter, at kommunen har modtaget ansøgning om 
vedligeholdende træning i genoptræningen, vil borgerne blive kontaktet 
telefonisk eller skriftligt via e-boks om dato for indledende samtale og 
undersøgelse. 
 
Hvis det alene på baggrund af ansøgningen bliver vurderet, at 
borgeren vil få afslag på genoptræning, vil borgeren inden for 10 
hverdage modtage en skriftlig partshøring over e-boks. 
 
Det tilstræbes, at borgeren kommer til indledende samtale og 
undersøgelse senest 15 hverdage efter, at kommunen har modtaget 
ansøgningen. 
 
Omfang og varighed fastsættes ud fra en individuel, konkret 
helhedsvurdering af borgerens behov. 
 

Kompetencekrav til 
udfører 

Den vedligeholdende træning kan leveres af terapeuter i 
genoptræningen, medarbejdere i hjemmepleje og medarbejdere eller 
frivillige i dags- og aktivitetscentre. 
 
Vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 er ikke omfattet af 
frit valg. 
 

Kørsel Som hovedregel skal borgeren selv transportere sig til træning. 
 
Hvis terapeuten efter en konkret individuel vurdering finder, at 
borgeren ikke kan transportere sig selv til træning, kan borgeren få 



bevilget kørsel med den kommunale kørselsordning. Terapeutens 
vurdering beror på en vurdering af borgerens fysiske, psykiske og 
kognitive formåen.  
 
Borgeren bør ikke eller kun sjældent have ventetid på kørsel på hente-
/bringeadressen ud over 30 minutter. 
Transporttiden for den enkelte bruger må ikke overstige 30 minutter. 
 
Hvis terapeuten undervejs i træningsforløbet vurderer, at borgeren har 
opnået funktionsevne til at kunne benytte offentlig transport bortfalder 
retten til befordring med den kommunale kørselsordning. 
 

Klagemuligheder  Borgeren har ret til at klage over: 
1. Serviceniveauet i forhold til genoptræningen 
2. Det faglige indhold i genoptræningen 

 
Ad. 1: Klager over serviceniveauet herunder ventetider, organiseringen 
og omfanget af træning i forhold til genoptræningen, der ydes i 
kommunalt regi, skal rettes til: 
 
Vallensbæk Kommune  
Center for Sundhed, Familie og Fritid 
Vallensbæk Stationstorv 100 
2665 Vallensbæk Strand 
Mail: CSF@vallensbaek.dk 
 
 
Kommunen revurderer sagen indenfor 28 dage efter modtagelse af 
klagen. Hvis afgørelsen bliver fastholdt, sender vi klagen til 
Ankestyrelsen, som herefter behandler sagen.  
 
Ad. 2: Klager over det faglige indhold i træningen, herunder 
sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med træningen og 
om træningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige 
standarder, skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Selve klagen 
skal sendes til styrelsen fra hjemmesiden www.borger.dk ved at logge 
på med NemID. 
 
Der kan klages til Patienterstatningen, hvis der søges erstatning i 
forbindelse med træningen. Dette gøres også fra hjemmesiden 
www.borger.dk ved at logge på med NemID. Her findes et klageskema, 
der skal udfyldes og indsendes. 
 
Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i 
lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter 
eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse 
med undersøgelse, behandling eller lignende. 
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2.3 Kvalitetsstandard for træning til borgere på 
forløbsprogrammerne kræft, type 2 diabetes, KOL og 
lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og 
forebyggelse 

 

Hvad er formålet med 
ydelsen 

Formålet med træningen kan være af forebyggende, genoptrænende, 
vedligeholdende og/eller af lindrende karakter. Fysisk træning kan for 
én borger have et lindrende formål og for en anden borger have til 
formål at forbedre funktionsevnen. 
 
Træningsforløbet skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige 
indsatser i forløbsprogrammerne for borgere med kræft, type 2 
diabetes, KOL og lænderyg og tilrettelægges i sammenhæng med 
borgerens samlede rehabilitering. 
 

Lovgrundlag for ydelse § 119 i Sundhedsloven. 
 
 

Visitationskompetence Terapeuterne i genoptræningen har bevillingskompetencen til træning 
efter sundhedslovens § 119.  
 
Borgeren får på baggrund af en individuel samtale og undersøgelse 
visiteret en pakke, som sætter rammen for antal træninger og hvor 
mange minutters træning, en borger tildeles. Visitation sker på 
baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens 
træningsbehov. 
 
Der kan ikke bevilges træning efter sundhedsloven § 119, hvis 
borgeren aktuelt modtager genoptræning efter sundhedsloven § 140 
eller har et andet tilbud om træning, som kan opfylde borgerens fulde 
behov.  
 

Hvilket behov dækker 
ydelsen 
 

Borgere, der via hospital eller praktiserende læge henvises til træning 
via de kommunale forløbsprogrammer for kræft, type2 diabetes, KOL 
og lænderyg. 

  

Hvilke aktiviteter kan 
indgå i indsatsen 

Træningen kan være i form af: 

• Træning på hold i genoptræningen, nærmiljøet eller 
svømmehallen 

• Individuel træning i genoptræningen, i borgers hjem eller 
nærmiljø 

• Egen træning med opfølgning og instruktion ved ergo-
/fysioterapeut 

 
Træningen kan indeholde: 

• Undersøgelser, vurderinger og test 

• Vejledning, fysisk træning og træning i daglige færdigheder 



• Behandling, der fremmer træningen (fx arvævsbehandling til 
brystopererede eller borgere med hoved/hals kræft) 

• Vejledning og introduktion til, hvordan borgeren efter endt 
forløb i genoptræningen kan fortsætte træning på egen hånd 

 
Hvem kan modtage 
indsatsen og hvilke 
kriterier indgår for 
tildeling af indsatsen 

Forløbsprogrammerne for kræft, type 2 diabetes, KOL og lænderyg 
omfatter følgende målgrupper: 

• Personer med en kræftdiagnose, som har et sundheds- og/eller 
socialfagligt begrundet behov for rehabilitering og/eller 
palliation. 

• Personer, der er helbredt efter en kræftsygdom og oplever 
senfølger heraf, og som har et sundheds- og/eller socialfagligt 
begrundet behov for rehabilitering og/eller palliation, uanset 
hvornår senfølgerne optræder. 

• Borgere med diagnosen type 2 diabetes. 

• Borgere med diagnosen KOL. Undtaget borgere med meget 
svær KOL, som får tilbud i Regionen. 

• Borgere med nyopståede rygproblemer, som er færdigudredt i 
privat og regionalt regi. 

 
Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i 
borgerens hjem. For at træningen kan ydes, skal borgeren medvirke til, 
at arbejdsmiljøloven overholdes i hjemmet således, at arbejdet kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. 
Ligeledes kan der stilles krav om, at der ikke ryges i den tid, personalet 
udfører træningsopgaver i hjemmet. Ryges der i hjemmet, skal der 
luftes ud, inden personalet ankommer. 
 

Indsatsens omfang Svarfrister ved ansøgning (§119 i Sundhedsloven): 
Senest 10 hverdage efter, at Vallensbæk Kommune har modtaget 
henvisning til træning, vil borgerne blive kontaktet telefonisk eller 
skriftligt via e-boks om dato for indledende samtale og undersøgelse. 
 
Det tilstræbes, at borgeren kommer til indledende samtale og 
undersøgelse senest 15 hverdage efter, at kommunen har modtaget 
ansøgningen. 
 
Omfang og varighed afhænger af borgerens specifikke 
problemstillinger. De enkelte ydelser er beskrevet i ydelseskataloget. 
 
Varigheden af forløbet vil altid basere sig på en konkret individuel, 
faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut. Ved afslutning fremsender 
genoptræningen efter borgerens samtykke slutstatus til egen læge og 
til henvisende sygehus. 
  

Kompetencekrav til 
udfører 

Træningen foregår i kommunalt regi og varetages af autoriserede 
fysio- og ergoterapeuter.  
 
Træning efter sundhedslovens § 119 er ikke omfattet af frit valg. 
 

Kørsel Som hovedregel skal borgeren selv transportere sig til træning. 
 



Hvis terapeuten efter en konkret individuel vurdering finder, at 
borgeren ikke kan transportere sig selv til træning, kan borgeren få 
bevilget kørsel med den kommunale kørselsordning. Terapeutens 
vurdering beror på en vurdering af borgerens fysiske, psykiske og 
kognitive formåen.  
 
Borgeren bør ikke eller kun sjældent have ventetid på kørsel på hente-
/bringeadressen ud over 30 minutter. Transporttiden for den enkelte 
bruger må ikke overstige 30 minutter. 
 
Hvis terapeuten undervejs i træningsforløbet vurderer, at borgeren har 
opnået funktionsevne til at kunne benytte offentlig transport bortfalder 
retten til befordring med den kommunale kørselsordning. 
 

Klagemuligheder  Borgeren har ret til at klage over: 
1. Serviceniveauet i forhold til genoptræningen 
2. Det faglige indhold i genoptræningen 

 
Ad. 1: Klager over serviceniveauet herunder ventetider, organiseringen 
og omfanget af træning i forhold til genoptræningen, der ydes i 
kommunalt regi, skal rettes til: 
 
Vallensbæk Kommune  
Center for Sundhed, Familie og Fritid 
Vallensbæk Stationstorv 100  
2665 Vallensbæk Strand 
Mail: CSF@vallensbaek.dk 
 
Kommunen revurderer sagen indenfor 28 dage efter modtagelse af 
klagen.   
 
Ad. 2: Klager over det faglige indhold i træningen, herunder 
sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med træningen og 
om træningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige 
standarder, skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Selve klagen 
skal sendes til styrelsen fra hjemmesiden www.borger.dk ved at logge 
på med NemID. 
 
Der kan klages til Patienterstatningen, hvis der søges erstatning i 
forbindelse med træningen. Dette gøres også fra hjemmesiden 
www.borger.dk ved at logge på med NemID. Her findes et klageskema, 
der skal udfyldes og indsendes. 
 
Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i 
lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter 
eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse 
med undersøgelse, behandling eller lignende. 
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2.4 Genoptræning efter Sundhedsloven 
 

Hvad er formålet med 
ydelsen 

Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme grad af 
funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; 
bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. 
 
Genoptræningsforløbet tilpasses borgerens individuelle behov og 
tilrettelægges i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til 
borgerens samlede rehabilitering. 
 

Lovgrundlag for ydelse 
 

§ 140 i Sundhedsloven. 

Visitationskompetence Borgeren får visiteret en pakke, som sætter rammen for antal 
træninger og hvor mange minutters træning, en borger tildeles. Pakken 
bliver visiteret på baggrund af en individuel samtale og undersøgelse, 
som terapeuterne i genoptræningen foretager. Visitation sker på 
baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens 
træningsbehov.  
 

Hvilket behov dækker 
ydelsen 
 

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde genoptræning til 
kommunens borgere efter indlæggelse på sygehus, hvis det lægeligt 
skønnes relevant. Indsatsen tilrettelægges i sammenhæng 
med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. 
 

  

Hvilke aktiviteter kan 
indgå i indsatsen 

Genoptræningen kan være i form af: 

• Træning på hold i genoptræningen, nærmiljøet eller 
svømmehallen 

• Individuel træning i genoptræningen, i borgers hjem eller 
nærmiljø 

• Egen træning med opfølgning og instruktion ved ergo-
/fysioterapeut 

• Træning af børn og unge i barnets hjem eller institution 
 
Genoptræningen kan indeholde: 

• Undersøgelser, vurderinger og test 

• Vejledning og undervisning 

• Fysisk træning og træning i daglige færdigheder 

• Behandling, der fremmer genoptræningen (fx laserbehandling, 
akupunktur) 

• Kognitiv træning (fx hukommelse, koncentration, planlægning). 

• Vejledning og introduktion til, hvordan borgeren efter endt 
forløb i genoptræningen vedligeholder den opnåede 
funktionsevne 

• Samarbejde og koordinering med pårørende, hjemmepleje, 
hjemmevejledere m.fl. 

 



Hvem kan modtage 
indsatsen og hvilke 
kriterier indgår for 
tildeling af indsatsen 

Borgere, der har modtaget en genoptræningsplan, har i henhold til § 
140 i Sundhedsloven ret til at modtage individuelt tilrettelagt 
genoptræning i kommunalt regi.  
 
Genoptræningsplanen beskriver, hvilket lægefagligt 
genoptræningsbehov borgeren har på udskrivningstidspunktet. 
 
Af Sundhedsloven fremgår det, at problematikker/diagnoser, der 
kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på 
speciallægeniveau, udføres på sygehuset. 
 
Borgeren kan kun modtage et tilbud ad gangen for samme 
problemstilling. 
 
Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i 
borgerens hjem. For at træningen kan ydes, skal borgeren medvirke til, 
at arbejdsmiljøloven overholdes i hjemmet således, at arbejdet kan 
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. 
Ligeledes kan der stilles krav om, at der ikke ryges i den tid, personalet 
udfører træningsopgaver i hjemmet. Ryges der i hjemmet, skal der 
luftes ud, inden personalet ankommer. 
 

Indsatsens omfang Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold (§ 140 i 
Sundhedsloven): 
Senest fire kalenderdage efter, at borgeren er udskrevet fra hospitalet, 
vil borgeren blive kontaktet telefonisk eller skriftligt via e-boks om dato 
for start og planlægning af det videre genoptræningsforløb. 
 
Borgernes første møde med en terapeut skal ske senest syv 
kalenderdage efter, at kommunen har modtaget genoptræningsplanen 
med mindre andet er anført i genoptræningsplanen. Dette første møde 
med en terapeut er opstart af genoptræningsforløbet. 
 
Borgeren får et selvtræningsprogram med hjem fra det første 
møde og bliver kontaktet af genoptræningen, så snart der er plads hos 
en terapeut eller på det relevante hold. 
 
Omfang og varighed afhænger af borgerens specifikke diagnoser og 
problemstillinger. De enkelte ydelser er beskrevet i ydelseskataloget. 
 
Genoptræningsforløb bliver afsluttet, når terapeuten vurderer, at der 
ikke længere sker fremgang i træningen. Forløbet vil også blive 
afsluttet, hvis det ikke længere er nødvendigt, at borgeren træner med 
en ergoterapeut eller en fysioterapeut for at kunne genvinde tabte 
færdigheder.  
 
Hvis terapeuten vurderer, at en borger har potentiale til, men endnu 
ikke har opnået målet for genoptræningen, kan den ansvarlige terapeut 
tildele borgeren ekstra træning ud over pakken. 
 
Ved afslutning fremsender genoptræningen efter borgerens samtykke 
slutstatus til egen læge. 



 

Kompetencekrav til 
udfører 

Genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven varetages af autoriserede 
fysio- eller ergoterapeuter. 
 

Hvis kommunen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde opstart 
af genoptræning inden for syv kalenderdage, har borgeren ret til frit at 
vælge en privat leverandør af genoptræning blandt de leverandører, 
KL har indgået aftale med, hvis den private leverandør kan opstarte 
genoptræningen senest samtidig med det kommunale tilbud. 
 
Såfremt borgeren ønsker at benytte en privat leverandør, kontakter 
borger selv den private leverandør for at aftale tid. Kommunen tildeler 
borgeren et forløb. Borgeren er forpligtet til at meddele kommunen, når 
der er aftalt opstart med en privat leverandør senest en kalenderdag 
efter kontakten med kommunen.  
 
Kommunen skal modtage dokumentation fra den private leverandør 
for, at der er aftalt opstart senest samtidig med det kommunale tilbud. 
Kommunen sender genoptræningsplanen til den private leverandør. 
Hvis borgeren ikke melder tilbage til kommunen om valg af privat tilbud 
inden den af kommunen fastsatte tid, bortfalder det frie valg. 
 

Borgeren har desuden ret til frit at vælge genoptræningstilbud i andre 
kommuner i stedet for sin egen kommunes tilbud. En kommune kan af 
kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage borgere, der har bopæl i 
en anden kommune. 
 

Kørsel Som hovedregel skal borgeren selv transportere sig til træning. 
 
Hvis terapeuten efter en konkret individuel vurdering finder, at 
borgeren ikke kan transportere sig selv til træning, kan borgeren få 
bevilget kørsel med den kommunale kørselsordning. Terapeutens 
vurdering beror på en vurdering af borgerens fysiske, psykiske og 
kognitive formåen.  
 
Borgeren bør ikke eller kun sjældent have ventetid på kørsel på hente-
/bringeadressen ud over 30 minutter. Transporttiden for den enkelte 
bruger må ikke overstige 30 minutter. 
 
Hvis terapeuten undervejs i træningsforløbet vurderer, at borgeren har 
opnået funktionsevne til at kunne benytte offentlig transport bortfalder 
retten til befordring med den kommunale kørselsordning. 
 

Klagemuligheder  Borgeren har ret til at klage over: 
1. Serviceniveauet i forhold til genoptræningen 
2. Det faglige indhold i genoptræningen 

 
Ad. 1: Klager over serviceniveauet herunder ventetider, organiseringen 
og omfanget af træning i forhold til genoptræningen, der ydes i 
kommunalt regi, skal rettes til: 
 
 
Vallensbæk Kommune  



Center for Sundhed, Familie og Fritid 
Vallensbæk Stationstorv 100 
2665 Vallensbæk Strand 
Mail: CSF@vallensbaek.dk 
 
Kommunen revurderer sagen indenfor 28 dage efter modtagelse af 
klagen.   
 
Ad. 2: Klager over det faglige indhold i træningen, herunder 
sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med træningen og 
om træningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige 
standarder, skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Selve klagen 
skal sendes til styrelsen fra hjemmesiden www.borger.dk ved at logge 
på med NemID. 
 
Der kan klages til Patienterstatningen, hvis der søges erstatning i 
forbindelse med træningen. Dette gøres også fra hjemmesiden 
www.borger.dk ved at logge på med NemID. Her findes et klageskema, 
der skal udfyldes og indsendes. 
 
Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i 
lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter 
eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse 
med undersøgelse, behandling eller lignende. 
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