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Instruks for:  

Sundhedsfaglig instruks vedrørende formidling af viden mel-

lem fysio- og ergoterapeuter og andet personale  

Genoptræningsplaner efter Sundhedslovens § 140 

 
 

 

Instruksens formål: 
 

 

At ergo- og fysioterapeuterne kan formidle viden til tværfag-

lige samarbejdspartnere om varetagelse af patientens genop-

træningsforløb. 

At andet personale (f.eks. terapeuter, sygeplejersker, plejeper-

sonale), som har opgaver i forbindelse med patientens genop-

træningsforløb, kan finde relevant viden og anvende den, og at 

de ved, hvornår de skal give tilbagemeldinger til terapeuterne 

Vejledning om information og samtykke og om videregivelse 

af helbredsoplysninger mv. 

Vejledning om Sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og 

samarbejde med patienters pårørende 

 

Målgruppe Autoriserede ergo- og fysioterapeuter samt andre med sund-

hedsfaglige opgaver relateret til patientens genoptræning. 

 

Definition: Begrebsafklaring 

Patient 
Alle der har en genoptræningsplan på træning 

efter Sundhedslovens § 140.   

Journal Journaler føres i CURA 

Genoptræ-

ningsplan 

En målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces 

mellem en patient (og evt. pårørende) og perso-

nale. 
 

 
 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9166
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9166
https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38978Begrebsafklaring
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Fremgangsmåde/procedure og an-
svarsafklaring 

Udarbejdelse af mål og plan for patientens genop-

træningsforløb 

Genoptræningsplanen danner rammen for mål og plan for pati-

entens genoptræningsforløb. Ergo- og fysioterapeuten er an-

svarlig for udarbejdelse af mål og plan i samråd med patienten 

(og evt. pårørende).  

 

Mål og plan dokumenteres i CURA under ”OBSERVATIO-

NER”  - ”Terapeutnotat”.  

Der udfyldes PSFS ( ”patient specific funtional scale” ) – hvor-

efter det dokumenteres under ”OBSERVATIONER”. 

Ergo- og fysioterapeuter i træningsenheden arbejder med gen-

optræningsplaner, hvor patienten har journal i CURA.  

 

I mål og plan beskrives patientens potentielle opnåelige funkti-

onsniveau. Det kan eksempelvis være: 

 At patienten helt eller delvist bliver selvhjulpen i ud-

valgte ADL-funktioner 

 At patienten selvstændigt kan gå 200 m mellem eget 

hjem og købmand u. hjælpemidler 

 At patienten selvstændigt kan varetage egen træning, 

efter endt forløb 

Formidling til samarbejdspartnere om konkrete ele-

menter i patientens genoptræningsforløb  

Ergo- og fysioterapeuter skal formidle viden til relevante sam-

arbejdspartnere i forbindelse med patientens genoptræningsfor-

løb, således at samarbejdspartnere kan varetage elementer i 

genoptræningsforløbet, når terapeuten ikke er tilstede. Det kan 

eksempelvis være informationer om:  

 Hjælp til ADL 

 Lejring og forflytning af patienten 

 Almen mobilisering 

 Spisesituationer 

Ergo- og fysioterapeuten skal sikre, at andet personale med op-

gaver i forbindelse med patientens genoptræningsforløb  

 Kan finde og anvende denne viden 

 Ved hvordan de skal forholde sig til den 

 Hvornår og hvordan de skal give tilbagemeldinger til 

terapeuterne. 

https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38983Udarbejdelse af mål og plan for patientens genoptræningsforløb
https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38983Udarbejdelse af mål og plan for patientens genoptræningsforløb
https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38984Formidling til samarbejdspartnere om konkrete elementer i patientens genoptræningsforløb
https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38984Formidling til samarbejdspartnere om konkrete elementer i patientens genoptræningsforløb
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Viden om gentræningsforløbet skal altid kunne findes i CURA. 

Ergoterapeuterne og fysioterapeuterne skal dokumentere op-

følgning på mål og plan i CURA. 

Relevante oplysninger om patientens genoptræningsforløb kan 

gives ved praktisk instruktion, demonstration af øvelsespro-

gram, et møde mellem parterne i genoptræningsforløbet eller 

som et journalnotat i CURA.  

De oplysninger, der er videregivet til samarbejdspartnere doku-

menteres i journalen i CURA.  

Se CURA vejledninger og CURA arbejdsgange for nærmere 

beskrivelse. 

Informeret samtykke og tavshedsligt 

Det skal dokumenteres i journalen i CURA, at patienten forud 

for behandlingen har givet samtykke til behandlingen, efter at 

have modtaget information om helbredstilstanden, behand-

lingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bi-

virkninger. 

 

Eksempler på samtykke: 

 Patienten samtykker til behandling/ træning med fokus 

på styrke, stabilitet, bevægelighed, udholdenhed og 

smertelindring i forhold til den aktuelle problematik. 

Patienten er informeret omkring eventuelle bivirknin-

ger. 

 Patienten er startet i et behandlingsforløb med aku-

punktur. Patienten har fået information om akupunkturs 

virkning og eventuelle bivirkninger samt risici – og er 

indforstået med dette. Giver mundtligt samtykke til at 

modtage denne behandling. 

 Patienten giver mundtligt samtykke til observation og 

ADL-træning til fx badesituation, dysfagiudredning og 

af- og påklædning. 

Behandlingsstedet skal være indrettet således, at tavshedsplig-

ten ikke brydes under journaloptagelse, behandling mv. Hvis 

der bliver behandlet i rum med flere patienter eller i rum, hvor 

der kan være lydt, skal personalet redegøre for, hvordan de sik-

rer diskretion, samt at tavshedspligten overholdes. 

Ansvarsfordeling 

Ergo- og fysioterapeuter på sygehuset er ansvarlige for udar-

bejdelse af genoptræningsplaner. 

https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38993Informeret samtykke og tavshedsligt
https://instrukser.aalborg.dk/sundhedsfaglige-instrukser/sundhedsfaglig-instruks-vedroerende-formidling-af-viden-mellem-fysio-og-ergoterapeuter-og-andet-personale#38981Ansvarsfordeling
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Egen læge er behandlingsansvarlig for patienten. 

 

Ergo- og fysioterapeuter i ”Sundhedsfremme, Forebyggelse og 

Træning”, Hedensted Kommune er ansvarlige for 

 At udføre opgaver ud fra genoptræningsplanen (visite-

res fra Koordinator) 

 At formidle viden om igangsatte indsatser til patienten 

og tværfaglige samarbejdspartnere  

 At udarbejde mål og plan for genoptræningsforløbet 

sammen med borgeren 

 At dokumentere indsatsen og opfølgning i CURA 

 
 

 
Hvor findes instruksen? 
 

 
Medarbejdernettet/ DIALOGNET og Hedensted kommunes hjemme-
side. 
SBSYS under ”SFT – Generelle dokumenter og standarder” 

 

Ansvarlig for implementering af in-
struksen er: 
 

 
Leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning 
Koordinator 
Instruksarbejdsgruppe  
Medarbejderne 

 
Instruksen er udarbejdet af: 
 

Leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning, Pernille Fry-
densbjerg  
Faglig Koordinator Jette Lyshøj Hansen 
Fysioterapeut Pernille Valentiner 
Fysioterapeut Kamilla Nielsen 
Fysioterapeut Susanne Gulnitz 
 
 

 
Instruksen er godkendt af: 
Dato: 
 

Leder af Sundhed 
Christina Bjerking 
 
19.09.2018 

 
Instruksen skal revurderes 
dato: 
 

Årligt 
 
Senest d. 19.09.2019 

 
Referencer: 
 

Autorisationsloven (Kapitel 5, paragraf 17: Omhu og samvit-

tighedsfuldhed), LBK nr. 990 af 18. august 2017 

Bekendtgørelse af sundhedsloven, afsnit III: Patienters retsstil-

ling 

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg 

af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1141
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1141
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183932#id310ed564-2caf-4c7b-b1ce-01550f835ac0
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=183932#id310ed564-2caf-4c7b-b1ce-01550f835ac0
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202249
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202249
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Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patient-

journaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdra-

gelse) 

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i 

kommuner og regioner 

Bekendtgørelse af sundhedsloven, kapitel 5: Patienters med-

inddragelse i beslutninger 

 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202373
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202373
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871#id5f3140bc-b43f-4146-9f2e-6a33a89b6d21
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871#id5f3140bc-b43f-4146-9f2e-6a33a89b6d21

