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Lovgrundlag
Reglerne for genoptræning efter almen genoptræningsplan er fastsat i Sundhedsloven § 140

Hvem kan få genoptræning?
Du kan få genoptræningen efter sundhedslovens § 140, hvis det lægefagligt er vurderet, at 
du har behov for almen genoptræning, og at sygehuset har udarbejdet en 
genoptræningsplan. En genoptræningsplan kan udarbejdes både i forbindelse med 
indlæggelser og ambulante besøg på sygehus.
Genoptræningsplanen udarbejdes sammen med dig på sygehuset og en kopi sendes 
elektronisk til Svendborg Kommune.

Hvordan får du genoptræning? 
Svendborg Kommunes Træningsafdeling kontakter dig hurtigst muligt og senest 5 hverdage 
efter at genoptræningsplanen er modtaget. Her får du besked om introduktionssamtale / 
forundersøgelse, eller får starttidspunkt for genoptræning. 
Med udgangspunkt i genoptræningsplanen aftales det videre forløb herefter sammen med 
dig.

Hvornår får du genoptræning? 
Genoptræningen iværksættes hurtigst muligt, og hvis ikke andet er aftalt, senest 14 
kalenderdage efter at træningsafdelingen har modtaget genoptræningsplanen. 

Omfanget af genoptræning
Genoptræningen er en målrettet, tidsbegrænset træning. Træningsforløbet evalueres 
løbende, og senest fire uger efter træningsstart, hvor der tages stilling til eventuelt fortsat 
træningsbehov.

Det kommunale genoptræningstilbud i Træningsafdelingen indgår sammen med kommunens 
øvrige tilbud i en samlet indsats.

Transport til og fra træningsstedet: 
Som hovedregel skal du selv sørge for transport med privat eller offentligt transportmiddel, 
herunder flextrafik. Hvis du pga. din helbredstilstand ikke kan benytte ovenstående 
transportmidler, kan du tilbydes transport.

Hvad indeholder genoptræningen?
Træningsafdelingen vurderer på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering om 
genoptræningen skal være på basalt eller avanceret niveau. Her tages udgangspunkt i 
sygehusets beskrivelse af dit genoptræningsbehov og genoptræningspotentiale.



I Svendborg Kommune arbejder alle ergo- og fysioterapeuter i teams som specialiserer sig i 
bestemte områder, og du vil uanset om genoptræningen er på basalt eller avanceret niveau, 
blive tilknyttet det team, hvor terapeuterne bedst kan varetage din genoptræning. 
Træningsafdelingen vurderer i samarbejde med dig, hvilke træningsmetoder der er de bedst 
egnede til dig.

Træningsafdelingen vurderer, hvor træningen kan foregå mest optimalt. Det kan være 
holdtræning, ambulant træning eller hjemmetræning, eller en kombination af nævnte. 
Følgende aktiviteter kan indgå i træningen:

 Konditions-, styrke-, koordinations-, balance-, sensorisk- og motorisk træning
 Faldforebyggelse
 Funktionstræning – f.eks. forflytninger, gangtræning og trappetræning
 Træning af færdigheder i relation til hverdagsaktiviteter – f.eks. personlig hygiejne og 

måltider, herunder planlægning af hverdagen og energiforvaltning.
 Kognitiv træning – f.eks. af hukommelse, orienterings- og koncentrationsevne samt 

sociale relationer
 Træning af tale, ansigts- og mundfunktioner
 Udarbejdelse af selvtræningsprogram
 Vejledning/rådgivning i brug af hjælpemidler, der anvendes til daglige funktioner
 Rådgivning om fortsat træning.

Hvilken form for genoptræning kan der visiteres til?
 Holdtræning på træningscenter
 Individuel træning på træningscenter 
 Hjemmetræning/vejledning, så længe det vurderes relevant og fagligt vurderes som 

den mest effektive træning
 Eller en kombination af ovenstående

Kvalitetsstandard og klagevejledning: Udleveres ved træningsstart.


