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Høring: Vejledning om træning i kommuner og regioner 
 
Til: Sundhedsministeriet 
 
Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har med interesse læst Sundhedsministeriet udkast til 
en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræ-
ningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regi-
oner. Dansk Selskab for Fysioterapi takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette 
høringssvar er udarbejdet med input fra faglige selskaber under Dansk Selskab for Fysio-
terapi. Såfremt der er opklarende spørgsmål eller yderligere behov, er vi naturligvis be-
hjælpelige. 
 
Vi håber Sundhedsministeriet finder de faglige kommentarer i høringssvaret anvendelige 
at arbejde videre med i kvalificeringen denne bekendtgørelse. Dansk Selskab for Fysiote-
rapi henleder opmærksomheden nedenstående høringspunkter. 
 
Kvalitetsstandarder - punkt 6.5 
Dansk Selskab for Fysioterapi kunne ønske, at kvalitetsstandarder vedrørende genoptræ-
ning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven, i tydeligere grad inkluderer beskrivel-
ser omkring datafangst og dokumentation til bl.a. at understøtte og kvalitetssikre indsat-
sen samt udvikle evidensbaserede og anerkendte behandlingsinitiativer. Dette kan evt. 
inkluderes i de etablerede styrings- og kommunikationsredskaber samt dokumentations- 
og kvalitetsdatabaser.  
 
Genoptræningsindsats 
Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker at bemærke, at der findes fyldestgørende dokumen-
tation og evidens for, at tidlig genoptræningsindsats understøtter patienters genoptræ-
ningspotentiale. Vi mener, at vejledningen, eks. i kvalitetsstandarder, bør tage højde for 
dette. Evt. kan fastsættes fagligt begrundede maksimale ventetider for igangsættelse af 
genoptræning til gavn for patientens øgede mulighed for fuld funktionsevne.  
 
Specificering af faglige kompetencer punkt 4.4.2 
Vi billiger bekendtgørelsens beskrevne specialiseringsniveauer. Vi savner dog under be-
kendtgørelsens specialiseringsniveauer en specificering og definering af krav til de enkelte 
niveauers faglige kompetencer. 
Dansk Selskab for Fysioterapi er i gang med en intern revision af fysioterapi specialer og 
kriterier for at blive specialist i fysioterapi. Vi finder det derfor naturligt at være behjælpe-
lige i en specificering og identificering af kompetencer for fysioterapi under bekendtgørel-
sens enkelte specialiseringsniveauer. 
 
Stratificering til specialiseringsniveauer 4.4.2 
Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker at gøre opmærksom på, at fysioterapeuter generelt 
besidder de nødvendige kompetencer til at vurdere specialiseringsbehovet for genoptræ-
ning. 
 
Genoptræning efter udskrivning fra et offentligt sygehus 4.4.1  
Vi savner formål og definering af hvad der i bekendtgørelse menes med neurofaglig vurde-
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ring i sætningen ”Herunder forudsættes det, at der er taget stilling til behovet for at fore-
tage en neurofaglig vurdering af patienten”, samt redegørelse for hvori den neurofaglige 
vurdering tænkes generisk i bekendtgørelsen om genoptræning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
På vegne af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi 
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