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Danske Ældreråd takker for mulighed for at afgive høring vedr.: 
 
Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter ud-
skrivning fra sygehus samt udkast til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af genoptræning efter 
sundhedsloven. 
 
Det er videnskabeligt bevist, at blandt ældre borgere har det meget stor betydning for funktionsni-
veauet, hvor hurtigt en genoptræning iværksættes efter operation, hospitalsophold m.v. Danske 
Ældreråd har derfor ved flere lejligheder rejst ønske om en sikring af genoptræning med max. 7 
dages ventetid. Danske Ældreråd tilslutter sig derfor fuldt ud både lovændring og bekendtgørelse. 
 
Danske Ældreråd bifalder at ændringer af sundhedsloven og bekendtgørelsen skal medvirke til at 
sikrer borgerne adgang til hurtig og effektiv genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Med lov 
og bekendtgørelse sikres borgere med en genoptræningsplan nu ret til at vælge at modtage gen-
optræning hos en privat leverandør, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for syv dage efter ud-
skrivning kan tilbyde opstart af genoptræningen i kommunalt regi.  
 
Danske Ældreråd bifalder desuden de rammer bekendtgørelsen fastsættes om KL’s aftaleindgå-
else med de private leverandører i ordningen og de krav, der skal stilles til disse, herunder bl.a. at 
kommunen har tilsynspligt med leverandørens kompetencer og ydelser.  
 
Bekendtgørelsens formål med at fastsætte nærmere regler for frit valg til genoptræning for patien-
ter, der udskrives med en genoptræningsplan – med præcise definitioner for niveauer af genoptræ-
ning og rehabilitering, finder Danske Ældreråd ligeledes positivt.   
 

Supplerende bemærkning 
Danske Ældreråd har i januar 2018 i forbindelse med høring om genoptræning efter sundhedslo-
ven, gjort opmærksom på et problem, som vi hermed gentager:  
 
Danske Ældreråd ser det som et problem, at retten til omkostningsfri genoptræning er at finde i to 
love hhv. Sundhedsloven og i Lov om Social Service, § 86.  
 
Det er Danske Ældreråds forståelse, at alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger 
henviser til kommunal genoptræning, med hjelm i § 86 i Lov om Social Service. Borgere der såle-
des ikke har en indlæggelse bag sig, som en begrundelse for behov for et genoptræningsophold, 
vil på denne måde blive stillet ringere end borgere, der har. Efter Danske Ældreråds opfattelse, gi-
ver det en forskelsbehandling af borgere med det samme behov; En forskel der er vanskelig at for-
svarer. Danske Ældreråd vil derfor opfordre til, at dette budskab bringes videre til Børne – og So-
cialministeriet til vurdering i forhold til en tilsvarende tilpasning af § 86 i Lov om Social Service.  
  

Med venlig hilsen 
På Danske Ældreråds bestyrelses vegne  
 
Lisbeth Marie Grøndahl 
Sundheds – og Ældrepolitisk Konsulent  
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