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Kære Gunner Gamborg 

 
Tak for din henvendelse på vegne af Ergoterapeutforeningen af 19. januar 
2015 vedrørende genoptræningsplaner for psykiatriske patienter, som jeg 
hermed skal besvare. 
 
Med den nye bekendtgørelse og vejledning på området, der trådte i kraft 1. ja-
nuar i år, er der sket i en præcisering i forhold til psykiatriske patienters ret til 
genoptræningsplaner. Det fremgår derfor nu tydeligere, at retten til genoptræ-
ningsplaner knytter sig til alle patienter (somatiske såvel som psykiatriske), der 
efter udskrivning har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. 
 
Det skal dog understreges, at der udelukkende er tale om en præcisering af 
gældende ret og ikke en ny rettighed. Der har også efter de hidtidige regler ef-
ter sundhedsloven eksisteret en ret for psykiatriske patienter til at få udarbej-
det genoptræningsplaner, hvis der ved udskrivning har været et lægefagligt 
begrundet behov herfor. Der har således også tidligere været tilfælde, hvor 
genoptræningsplaner er udarbejdet på baggrund af aktionsdiagnoser relateret 
til psykiske lidelser. 
 
Jeg er bekendt med, at psykiatriske patienter kan have både fysiske og menta-
le funktionsnedsættelser og aktivitetsbegrænsninger. Hvis psykiatriske patien-
ter har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning til sådanne funktions-
nedsættelser og aktivitetsbegrænsninger, kan der således udarbejdes en gen-
optræningsplan. Det skal dog bemærkes, at genoptræning efter sundhedslo-
ven primært varetages af autoriserede sundhedspersoner.  
 
Det skal samtidigt bemærkes, at genoptræningsplanerne ikke er en henvisning 
til indsatser som fx misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte m.v. Sådan-
ne indsatser og andre rehabiliteringsindsatser skal fortsat visiteres i henhold til 
den relevante lovgivning gennem eksempelvis patientens bopælskommune el-
ler egen læge. 
 
Jeg sætter pris på Ergoterapeutforeningens engagement og interesse i 
spørgsmålet, og jeg håber, at ovenstående afklarer de tvivlsspørgsmål, der 
har været blandt jeres medlemmer. 
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Gunner Gamborg, formand  
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