
Til borgmesteren og medlemmer af det kommunale sundhedsudvalg

Styrk genoptræningsindsatsen
Syv dage. Så lang tid må der gå fra en borger er udskrevet fra hospitalet med en 
genoptræningsplan til det kommunale genoptræningstilbud er påbegyndt. Hvis ikke 
kommunen kan holde fristen, får borgeren mulighed for – på kommunens regning – 
at vælge en privat leverandør.

Det er resultatet af det lovforslag om frit valg til genoptræning, som blev vedtaget 
med et bredt flertal i Folketinget i dag den 24. maj.

Lange ventetider
Baggrunden for lovforslaget er, at nogle kommuner har haft meget lange ventetider 
til genoptræningen. Noget Danske Fysioterapeuter i gennem flere år har samarbejdet 
med Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer om at sætte fokus på. 

Derfor er vi også glade for den nye lovændring. Det er nemlig ikke fagligt forsvarligt, 
at borgere må vente længe med at påbegynde genoptræningen. 

Jo længere man venter med genoptræningen, jo sværere bliver det for borgerne at 
genetablere deres oprindelige funktionsniveau og jo længere risikerer de at komme 
fra arbejdsmarkedet. Det går ikke kun ud over den enkelte borger, men risikerer også 
at koste kommunerne mange penge til forsørgelse, pleje og omsorg.

Styrk indsatsen
Vi hører desværre fra nogle af vores kommunale medlemmer, at der er kommuner, 
som reagerer uhensigtsmæssigt på den nye frist. De kræver, at deres fysioterapeuter 
skal løbe stærkere, forkorte genoptræningsforløbene og sænke kvaliteten, så fysio-
terapeuterne kan nå flere genoptræningsplaner og kommunen kan holde tidsfristen. 
Det er bestemt ikke en holdbar løsning.

Vi ved også, at nogle kommuner systematisk underbudgetterer og undernormerer på 
genoptræningsområdet. Det er særdeles bekymrende. Ikke mindst, når vi ved, at 
stadigt flere patienter får en genoptræningsplan, og at deres behov typisk bliver 
mere komplicerede efterhånden som sygehusene udskriver patienterne hurtigere.

Derfor vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at opfordre dig til at sikre, at der i din 
kommune afsættes tilstrækkelige ressourcer til at løfte genoptræningsopgaven. Det 
vil ikke kun være til gavn for borgerne. Det kan også betyde, at kommunerne får 
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færre udgifter til forsørgelse, pleje og omsorg, fordi borgernes muligheder for at 
forblive selvhjulpne og selvforsørgende er bedre, jo bedre genoptræning de får.

Jeg står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse om sagen. 

Med venlig hilsen
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