
5.3 Genoptræningsforløb efter Serviceloven

Formål Formålet med genoptræningsforløbet er at: 
• støtte borgeren til, så vidt muligt, at generhverve 

funktionsniveau ift. dagligdagsfunktioner
• gøre borgeren i stand til at fastholde opnået 

funktionsniveau på egen hånd/evt. med støtte fra 
netværk

Målgruppe Borgere over 18 år med fast bopæl i Gribskov Kommune 
som har midlertidig funktionsnedsættelse efter 
sygdomsforløb som ikke er opstået i relation til 
sygehusbehandling. 

Kriterier for tildeling Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den
enkelte borgers behov for genoptræning. 

Det er en forudsætning for videre visitation og træning, 
at:

• borgeren har et potentiale for genoptræning.
• borgeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt

at indgå i et genoptræningsforløb.
• borgeren ikke er i stand til at løfte 

funktionsniveauet ved hjælp af andre 
træningsmuligheder, herunder ved 
selv-/egentræning, privatpraktiserende 
fysioterapeut eller lignende. 

• borgeren har et nyopstået fysisk eller kognitivt 
funktionstab forårsaget af sygdom, der ikke 
behandles i forbindelse med en 
sygehusindlæggelse.

Indsatsen kan omfatte Genoptræning tilbydes som udgangspunkt på hold, og en
væsentlig del af indsatsen består i at udvikle borgerens 
evne til selv at varetage træning. Træningen kan også 
foregå i borgerens hjem.

Leverandøren udfører relevante tests af borgerens 
funktionsniveau ved start og slut af det planlagte 
træningsforløb. Tests medvirker dels til at sætte mål dels
til at vurdere effekt af indsatsen.

Egentræning og dialog om fremtidig fastholdelse af 
funktionsniveau indgår som vigtigt element fra første 
træningsgang.

Eksempler på relevant indhold på kropsniveau:
1. Muskelstyrke- og udholdenhedstræning



2. Bevægelighedstræning, ledbevægelighed
3. Koordinationstræning, balance
4. Smertebehandling
5. Kognitiv træning
6. Selvtræning/hjemmeøvelser

Eksempler på relevant indhold på aktivitetsniveau:
1. Gangtræning evt. med gangredskab, 

indendørs/udendørs
2. Trappegang, cykling
3. ADL, husførelse
4. Håndtering af smerte
5. Træning i brug af offentlig transport (fx flextur)
6. Aktivitetsvurdering i hjemmet
7. Træning/instruktion i brug af hjælpemidler

Eksempler på relevant indhold på deltagelses-niveau:
1. Understøtte handlekompetence/mestringsevne så 

borger er i stand til at tage ansvar for egentræning
2. Støtte til sikring af tilbagevenden/fastholdelse af 

hverdagsliv
3. Håndtering af smerte, prioritering af ressourcer.

Levering og omfang Genoptræningen foregår på hverdage i dagtimerne 
mellem kl. 9-14 enten på et genoptræningscenter eller 
efter en konkret vurdering, i borgerens hjem. 

Genoptræning tilbydes som udgangspunkt på hold af 
max 12 personer.

Der visiteres til max 24 træningsseancer inklusiv start- 
og slutundersøgelse. 

Hver træningsgang er estimeret til 1 times varighed.

Forløbet planlægges i et samarbejde mellem borger og 
leverandør ift. hvorledes, de konkrete træningsseancer 
giver størst sammenhæng med borgerens egentræning.

Re-visitation kan som udgangspunkt ikke finde sted.

En nyansøgning om genoptræning behandles tidligst 3 
mdr. efter sidst afsluttede forløb, da det opnåede 
funktionsniveau forventes fastholdt på egen hånd og 
egentræningsprogram integreret i dagligdagen.

Eksempler på forhold der kan tale for, at træning finder 
sted i borgers hjem:

1. Borger der har transportbehov
2. Målet for træningsforløbet er genoptræning af    
3. dagligdagsfunktioner
4. Genoptræning er en delindsats ift borgers 



samlede behov for hjælp.

Egenbetaling Genoptræning efter Serviceloven er gratis for borgeren. 

Der er egenbetaling for kørsel.
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