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Vedr. beslutningsforslag B86 om ret til genoptræning 
 
Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Ergoterapeutfor-
eningen er meget positive overfor beslutningsforslaget om sikring af hjerneskadedes ret til genop-
træning senest 14 dage efter udskrivelse. I dag er der ingen maksimal ventetid for start af genop-
træningen, og forslaget er derfor en klar forbedring af den nuværende lovgivning.  
 
Vi mener dog, at forslaget skal udvides til at omfatte alle patienter, som er berettiget til en genop-
træningsplan, og at et genoptræningsforløb skal tilstræbes igangsat umiddelbart i forlængelse af 
udskrivelse og senest efter 1 uge i stedet for de foreslåede 14 dage. 
 
Af bemærkningerne til beslutningsforslaget B86 fremgår bl.a.: ”Genoptræningen er forudsætnin-
gen for bedst muligt at kunne generhverve tabte funktioner og dermed sikre, at den ramte på bed-
ste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmar-
kedet.” 
 
Vi er helt enige i den argumentation for nødvendigheden af forslaget, da der er solid dokumenta-
tion for at rettidig genoptræning til en lang række patientgrupper både øger funktionsniveau, mu-
lighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet og i sidste ende kan redde liv. Vi foreslår derfor, at 
forslaget udvides til at omfatte alle patienter, som er berettiget til en genoptræningsplan. Mang-
lende opfølgende genoptræning medfører i dag unødigt tab af livskvalitet for mange mennesker – 
og for nogle også tab af muligheden for at deltage aktivt i arbejdslivet. Det betyder i sidste ende 
også øgede udgifter for samfundet.  
 
Der er ligeledes klar evidens for sammenhængen mellem ventetid og resultat af genoptræning. Jo 
tidligere genoptræningsindsatsen startes, jo bedre muligheder har borgeren for at genvinde sit 
potentielt mulige funktionsniveau. Sygdom og indlæggelse medfører fysisk svækkelse som følge af 
sengeleje, psykisk påvirkning i form af fx. angst og smerter, ligesom sygemelding fra arbejde eller 
andre daglige gøremål bringer mange i en social sårbar situation. Der er fx dokumentation for, at 
en uge i sengen sænker ens ydeevne med ca. 10 %, hvilket illustrerer nogle af de alvorlige konse-
kvenser af ventetid på genoptræningsområdet.  
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Et genoptræningsforløb skal derfor igangsættes i direkte forlængelse af indlæggelsen – og senest 
en uge efter udskrivelsen. Der er i forlængelse heraf behov for en målrettet indsats for at nedbrin-
ge ventetiderne. Ifølge en undersøgelse fra Ældre Sagen fra september 2008 har 48 % af kommu-
nerne ventetider på mere end 1 uge, mens borgerne i 26 % af kommunerne venter i 2 uger. Alt for 
mange patienter venter med andre ord i alt for lang tid og får dermed ikke den optimale genop-
træning, som de har behov for. 
 
Opsummerende støtter vi som repræsentanter for patienter, borgere og behandlere beslutnings-
forslaget. Vi vil dog samtidig opfordre til, at forslaget udvides, så alle patienter, der er berettiget til 
en genoptræningsplan, får ret til og sikres genoptræning direkte forlængelse af udskrivning – og 
senest efter 1 uge. 
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