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Genoptræning  
Kvalitetsstandard for ergo- og fysioterapeutisk genoptræning til børn og unge (0-18 år).  
Forudsætninger Beskrivelse af ydelsen 

 
Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 

§140/GOP Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, 
der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for 
genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med 
de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. 
  
Sundhedslovens § 84: 
Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at 
regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt behov 
for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 
Almen GOP (Basalt/avanceret niveau), Specialiseret GOP (Behov for tæt samarbejde 
med læge, Specialiseret Rehabilitering 

Nordfyns Kommunes 
værdigrundlag 

Ordentlighed:  
-Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og tager hensyn til 
individuelle og kulturelle forskelle.  
 
Troværdighed  
-Vi er ærlige og optræder korrekt over for hinanden. Vi skaber et godt 
samarbejde med de mennesker, vi er sammen med i vores hverdag.  
 
Åbenhed  
-Vi taler og lytter åbent til hinanden. Vi behandler hinanden med respekt for 
forskellighed.  
 
Synlighed  
-Forældre og de professionelle voksne skal være synlige i det gode og aktive 
børne- og ungeliv. Vi skaber fremtiden sammen på Nordfyn, med nytænkning 
og fornyelse.  
 
Et sådant sæt af værdinormer vil efter vores vurdering gavne børn, unge og 
deres familier, såvel som medarbejdere og ledere i det daglige arbejde. 

Formål med ydelsen er I henhold til genoptræningsplanen at afhjælpe fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse efter udskrivelse fra sygehus samt øge funktionsniveauet 
forud for operation eller undgå operation. 
At barnet så vidt muligt genvinder sit tidligere funktionsniveau. 

Hvem kan modtage 
ydelsen? 
Målgruppe for ydelsen 

• Børn der bor i Nordfyns Kommune, som har modtaget en 
genoptræningsplan fra sygehuset. 

• Børn fra andre kommuner, der ønsker at modtage genoptræning fra 
Nordfyns Kommune i det omfang kommunen har ressourcer til det. 

Aktiviteter som kan indgå i 
ydelsen 
 

• Individuel undersøgelse og opstilling af mål for genoptræningen i 
samarbejde med forældre og barn. 

• Træningen vil foregå enten i Bogense eller Otterup, enten på hold eller 
individuelt. Der kan forekomme træning i hjemmet, i dagtilbud eller skole. 

• Rådgivning om relevante vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud i 
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forhold til det opnåede funktionsniveau. 
• Vurdering, afprøvning og instruktion af hjælpemidler, som er relevante i 

forhold til bedring af funktionsniveau. 
 

Aktiviteter, som IKKE 
indgår i ydelsen 

• Der ydes ikke passiv behandling fx i form af massage og 
kontrakturbehandling, ultralyd, som kan ydes af praktiserende 
fysioterapeut. Dog kan den passive behandling være et led i 
genoptræningen, såfremt terapeuten vurderer, at dette er en nødvendig 
del af genoptræningen. 

• Der ydes ikke kommunal genoptræning, hvis genoptræningsplanen er 
afmærket med selvtræning. 

• Der ydes ikke genoptræning, hvis barnet – efter faglig vurdering – er på sit 
habituelle funktionsniveau. 

• Der ydes ikke kommunal genoptræning, hvis genoptræningsplanen er 
afmærket med specialiseret genoptræning. Denne varetages på sygehuset. 

•  
Ydelsens omfang Individuel terapeutisk vurdering 

Hvem kan IKKE modtage 
ydelsen 
 

• Barn, hvor funktionsnedsættelsen er forårsaget af sygdom eller ulykke, 
men som ikke har været behandlet i forbindelse med en 
sygehusindlæggelse. 

• Barn, som bliver udskrevet fra sygehus, hvor det lægeligt er vurderet, at 
der ikke er behov for kommunal genoptræning. 

Kompetencekrav til 
medarbejderen 

Terapeuterne fra CLT har viden og erfaring inden for test, undersøgelse og træning 
af børn og unge.  
Terapeuterne kan tilrettelægge indsatsen efter målbare mål og evaluering af disse. 
Den terapeutiske bistand foregår på et fagligt velfunderet grundlag, hvor ny viden 
løbende danner baggrund for indsatsen. Dette gælder inden for områderne: 

• Viden om den normale fin og grovmotoriske udvikling 
• Viden om perception 
• Viden om neurologi 
• Viden om oralmotorik 
• Viden om og erfaring i formidling af relevante aktiviteter/øvelser til  

forældre og omsorgspersoner. 
 

Forventning til borgeren Terapeuten forventer, at forældre og fagpersonale deltager aktivt i at: 
• Anamnese 
• Lave målsætning for den terapeutiske intervention 
• Implementerer de forslåede træningsaktiviteter. 

 
Nordfyns Kommunes 
kvalitetsmål og opfølgning 

Indsatsen journaliserede i KMD Nexus 
 
I henhold til genoptræningsplanen at afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse efter 
udskrivelse fra sygehus samt øge funktionsniveauet forud for operation eller undgå 
operation. 
At barnet så vidt muligt genvinder sit tidligere funktionsniveau. 
 
Indsatsen stopper hvis det vurderes af en terapeut, at der ikke længere er mulighed 
for at øge funktionsniveauet eller ved udeblivelser.  

 
Revideret 22/2 2022 af terapeuterne i CLT 
 
Godkendt den xx.xx.xx i Kommunalbestyrelsen og skal revideres senest xx.xx.xx. 
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