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      Kvalitetsstandard nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven
   (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 § 86, stk.1 )  

 

 Planlægning  

   

Hvilket behov dækker genoptræningen  
Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af fysisk 

funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke 

behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.  

 

  

Hvem kan modtage genoptræningen 

  

  

  

  

Det er en forudsætning, at borgeren kan deltage i gen-

optræningen og ud fra en faglig vurdering skønnes at 

kunne øge sit funktionsniveau ved genoptræningen.  

Træning i hjemmet forudsætter, at borgeren fagligt vur-

deres ikke at være i stand til at komme til eksternt træ-

ningssted, at træningens karakter og/eller borgers 

funktionsniveau fordrer træning i hjemmet.  

 

   

Mål for kvalitetsområdet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Borgeren kontaktes af visitator inden for 7 hver-

dage efter henvendelse om genoptræning  
• Genoptræning påbegyndes senest 10 hverdage 

efter visitationen under forudsætning af ledig ka-
pacitet  

• Genoptræning tilbydes i op til tre måneder. Ved 
fortsat behov for genoptræning tilbydes borgeren 
en ny visitation  

• Genoptræningen påbegyndes med et udrednings-
forløb, hvor terapeuten sammen med borger/pårø-
rende sætter mål og delmål og beskriver en plan 
for genoptræningen  

• Senest 6 uger efter påbegyndt genoptræning gen-
nemføres en midtvejsevaluering i samarbejde med 
borger/pårørende m.h.p. justering af mål og plan 
for genoptræningen  

• Ved genoptræningens ophør gennemføres et af-
slutningsforløb i samarbejde med borger/pårø-
rende m.h.p. evaluering af målopfyldelse og plan 
for borgerens videre træning på egen hånd, f.eks. i 
form af andre muligheder for træning/aktiviteter. 
Der foretages en registrering hvordan borgerens 
videre træning og vedligeholdelse sker.  
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 Udførelse  

  

Hvilke aktiviteter indgår i genoptræningen 

  

 

• Holdtræning (primært)  
• Individuel træning (sekundært)  
• Hjemmetræning (når nødvendigt)  
• Selvtræning efter instruktion  

 

Hvem leverer genoptræningen 

  

  

  

Genoptræningen varetages af fysioterapeuter og/ eller 
ergoterapeuter, og kan foregå i kommunale lokaler, i 
eget hjem eller nærmiljø.  

Dele af træningen kan uddelegeres til andet faglært 

personale eller varetages som selvtræning under su-

pervision af terapeuten.  

Leverandørens personlige og faglige 

kompetencer  
Genoptræningen udføres i henhold til kommunens 

vedtagne serviceniveau samt faglige, hygiejniske og 

miljømæssige rammer.  

  

Valgmuligheder  

 

Der er ikke mulighed for at vælge andre leverandører.  

 Opfølgning  

  

Opfølgning i henhold til kvalitetsmål 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 90 % af borgerne er kontaktet af visitator senest 7 
hverdage efter henvendelse om behov for træning 

2. 90 % af borgerne har påbegyndt træning senest 10 
hverdage efter visitationen under forudsætning af 
ledig kapacitet 

3. 75 % af borgerne har afsluttet træningen inden for 
tre måneder 

4. 90 % af borgerne har ved træningens start fået fo-
retaget en forundersøgelse, hvor terapeuten i sam-
råd med borger/pårørende har opstillet foreløbige 
mål for genoptræningen 

5. 90 % af borgerne har senest 6 uger efter påbe-
gyndt genoptræning fået foretaget en midtvejseva-
luering m.h.p. justering af mål for genoptræningen 

6. 90 % af borgerne har ved genoptræningens ophør 
fået foretaget en slutevaluering m.h.p. evaluering 
af genoptræningsforløbet i henhold til opstillede 
mål 

7. 90 % af borgerne har ved genoptræningens ophør 
fået foretaget en registrering af, hvorvidt borgeren 
fortsætter genoptræning et andet sted og i givet 
fald hvor  

Ansvarlig for opfølgningen  Leder af Træning  
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 Korrigerende handlinger    

Konsekvenser af manglende målopfyl-

delse  
Ved manglende målopfyldelse udarbejdes en skriftlig 

redegørelse om baggrunden herfor og handleplan eller 

forslag om ændring af serviceniveau.  

 

 


