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Sondring mellem avanceret og basal genoptræning §140 

 

 
Visitation af  
genoptræningsplaner 

 

 
Når kommunen modtager en genoptræningsplan foretages der ind-
ledningsvis en sundhedsfaglig vurdering af, om patienten skal henvi-
ses til genoptræning på basalt niveau eller genoptræning på avance-
ret niveau.  
Vurderingen tager udgangspunkt i genoptræningsplanens beskri-
velse af borgerens funktionsevne samt genoptræningsbehov og po-
tentiale. 
Hvis ikke genoptræningsplanen indeholder tilstrækkelige oplysninger 
til at kommunens terapeuter kan foretage den sundhedsfaglige vur-
dering kontaktes sygehuset. 
 

 
Basalt Niveau 
  
 
Borgerens funktionsevne 

 Borgeren har typisk enkle og afgrænsede funktionsevnened-

sættelser 

 Ingen komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset 

som har betydning for funktionsevnen/genoptræningen. 

 
 
Genoptræningsindsats og kompe-
tencer 

 Varetages af terapeuter med generelle kompetencer inden 

for fagområdet. 

 Grunduddannelse, samt relevant erfaring og evt. efteruddan-

nelse. 

 Den enkelte terapeut skal arbejde i et fagligt miljø, hvor der 

er mulighed for sparring i forhold til konkrete diagnosegrup-

per. 

 Andre autoriserede sundhedspersoner kan indgå i opgave-

løsningen. 

 
Udstyr 

 Almindeligt forekommende udstyr som ikke kræver særlige 

kompetencer at anvende. 

 
Samarbejde og organisering 

 Monofaglige eller tværfaglige forløb som kan være fastlagte i 

gældende retningslinjer og eller forløbsbeskrivelser.  

 Hvis en borger har behov for andre rehabiliteringsindsatser 

kan disse varetages inden for kommunens sædvanlige ram-

mer på sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigel-

sesområdet uden særlige krav til organisering, koordinering 

og samarbejde. Hyppigt forekommende og alm. Indsatser 

som fx almen praksis, diætist, velfærdsrådgivning, rehabilite-

ring og akutcenter, rehabiliteringsafdelingen og hjemmeple-

jen. 
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Avanceret Niveau 
 

 

 
Borgerens funktionsevne 

 Borgeren har typisk omfattende funktionsevnenedsættelser 

som har betydning for flere livsområder (fx socialt, job, egen-

omsorg, mestringsevne). 

 Evt. komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset som 

har betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsind-

satsen fx reoperation. 

 Diagnoser som kræver særlig høj grad af specialiseret ind-

sats fx komplekse håndskader, inkontinens, amputation med 

behov for protese. 

 
Genoptræningsindsats og kompe-
tencer 

 Varetages af terapeuter med særlig kompetencer inden for 

deres fagområde. 

 Der kan være behov for koordinering med andre rehabilite-

ringsindsatser. 

 Grunduddannelse samt efteruddannelse på højt niveau. 

 Den enkelte fysioterapeut eller ergoterapeut skal have mini-

mum 2 års erfaring med genoptræning inden for den aktu-

elle patientgruppe inden for de sidste 4 år. 

 Terapeuten arbejder primært med genoptræning af den spe-

cifikke diagnosegruppe. 

 Terapeuterne skal løbende indgå i kompetenceudvikling. 

 Studerende, terapeuter og andre autoriserede sundhedsper-

soner, kan indgå i genoptræningen, men det skal foregå i 

tæt sparring og supervision med kollega, der opfylder oven-

stående. 

 
Udstyr 

 Hjælpemidler og udstyr som er kostbart, og/eller kræver 

særlige kompetencer at anvende. 

 

 
Samarbejde og organisering 
 

 Tværfaglige forløb, som kan være fastlagt ift. Gældende ret-
ningslinjer og/eller forløbsbeskrivelser. 

 Hvis borger har behov for at genoptræningsindsatserne ko-
ordineres med andre rehabiliteringsindsatser på avanceret 
niveau, varetages disse af kommunale, regionale eller pri-
vate tilbud på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og 
beskæftigelsesområdet. Dette kræver en tæt koordinering af 
forløbet, som hensigtsmæssigt kan ske via koordinerings-
funktion. 

 Det avancerede niveau samarbejder med specialiseret ni-
veau med henblik på supervision og rådgivning ift. Konkrete 
patientforløb og ift. Udvikling og fastholdelse af den faglige 
kvalitet. 
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