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Udvidelsesforslag 
 

 

Udvalg:  Social- og Sundhedsudvalget 

Bevilling : 33 Sundhed 

Center:  Center for Sundhed 

 

Emne:  Genoptræningen   

Forslag nr.   1.000 kr. – 2017-priser 

 2018 2019 2020 2021 

Nuværende budget 13.426 13.426 13.426 13.426 

Merudgift 500 500 500 500 

Afledt mindreudgift 0    

Nettoudvidelse 500 500 500 500 

  - heraf udvidelse på løn 470 470 470 470 

Afledt merudgift, anlæg 0 0 0 0 

Kort beskrivelse af forslaget:  
Forslaget indebærer en varig udvidelse med 1 fysioterapeut i Genoptræningen for at sikre en faglig hensigtsmæssig 
ventetid på genoptræning efter hospitalsbehandling. Alternativet er at ventetiden øges med de nedenfor beskrevne 
konsekvenser. 

 

Baggrund:  

Den ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling er på landsplan steget kraftigt siden kommunernes overtagelse 
af opgaven i 2007.  Denne tendens er særlig tydelig på Bornholm, hvor Genoptræningen flere gange har fået tilført 
ressourcer/udvidet kapacitet for at imødegå det stigende antal henvisninger/genoptræningsplaner fra hospitalet – 
senest i forbindelse med Ældrepuljen for 2014.  

Antallet af genoptræningsplaner er fortsat stigende jf. nedenstående tabel, men især genoptræning indenfor det 
neurologiske område (blodprop i hjernen, hjerneblødning og andre hjerneskader mv.) er steget markant de seneste år.  
 

  2013 2014 2015 2016 Prognose 
hele 2017 

Almene genoptræningsplaner i alt  1.472 1.561 1.717 1.727 1.740 

heraf:            

Neurologiske genoptræningsplaner  100 108 116 123 146 

 

Tendensen på det neurologiske område er særlig markant i 2017, idet Genoptræningen i 1. halvår 2017 har modtaget 
73 genoptræningsplaner mod 57 i 1. halvår 2016 svarende til en stigning på knap 20 %.   

Der er et stort ressourcetræk ved genoptræning af patienter indenfor det neurologiske område. Ressourceforbruget på 
Bornholm ligger på niveau med fx ressourceforbruget i Københavns Kommune og en borger med en neurologisk skade 
modtager således i gennemsnit 10,7 x individuel behandling og 15,2 x genoptræning på hold. 
Denne udvikling har betydet stigende ventetid på genoptræning, og medført at der i perioder har været en fagligt set 
uhensigtsmæssig lang ventetid på genoptræning. I første kvartal af 2017 var der således ventetider på op til 6 uger.  
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Med projektmidler fra ”pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning” har Genoptræningen kunnet udvide med 2 
terapeuter i en længere periode i 2017 og fået nedbragt ventetiden til en faglig set hensigtsmæssig ventetid.  
Primo 2018 bortfalder de ekstra midler fra ’puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning’ og ventetiden til 
genoptræning vil igen stige til en faglig set uhensigtsmæssig ventetid.  
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:  
Patienter, der har brug for genoptræning efter en sygehusindlæggelse, skal hurtigt i genoptræning, så de kan få hjælp til 
at få deres færdigheder tilbage. For borgere der må vente for længe på genoptræning kan det betyde, at de har 
vanskeligt ved at klare daglige gøremål på egen hånd og har svært ved at vende tilbage til det liv, de havde før deres 
sygdom.   
Særligt ældre er i risiko for ikke at få deres tabte funktionsevne tilbage, hvis ikke de kommer hurtigt i gang med 
genoptræningen. Ældre har ikke den samme fysik som folk, der er yngre, og deres muligheder for at genvinde 
førligheden forringes, for hver dag der går, hvor de ikke bevæger sig. Derfor er det vigtigt hurtigt at give et relevant 
genoptræningstilbud.   
En fagligt set uhensigtsmæssig lang ventetid på genoptræning kan også for yngre mennesker få både negative 
konsekvenser for forløbet efter fx en hjerneskade samt øge udgifterne til sygedagpenge, som følge af at borgeren er 
sygemeldt i længere tid.  
 
En varig udvidelse med 1 fysioterapeut i Genoptræningen vil sikre, at en faglig acceptabel ventetid på genoptræning 
efter hospitalsbehandling fastholdes. Alternativet er at ventetiden øges med de beskrevne konsekvenser.  

Konsekvenser for delmål:  
 

Andre bemærkninger til forslaget:  
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 Åbent  punkt 

 9  Udviklingen indenfor kommunal genoptræning    
29.21.04A00-0002 
 

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 
Social- og Sundhedsudvalget 28-08-2017 9  

Hvem beslutter 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter  

Resumé 

Aktiviteten i Genoptræningen har gennem de seneste år været markant stigende og imødegået 
med projektmidler fra Sundhedsministeriet samt effektiviseringer.  Dette er midlertidig ikke 
længere muligt og projektmidlerne stopper primo 2018, hvorfor konsekvenserne heraf er 
blevet afdækket.   

Indstilling og beslutning 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 

• At udvalget drøfter håndteringen af de aktuelle udfordringer i Genoptræningen 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017: 

Drøftet, og problematikken oversendes til budgetforhandlingerne. 

Sagsfremstilling 

Genoptræningen i kommunen har siden Strukturreformen i 2007 fået en række nye opgaver 
indenfor Sundhedsloven, herunder ambulant genoptræning efter hospitalsbehandling, 
forløbsprograms-træning samt specialiseret rehabilitering. Desuden har udviklingen af Den 
Rehabiliterende Organisation siden 2015 medvirket til at udvide og udvikle Genoptræningens 
opgaver indenfor Serviceloven.   

 

Ambulant genoptræning efter hospitalsbehandling  

Særligt den ambulante genoptræning efter hospitalsbehandling er steget kraftigt siden 
kommunernes overtagelse af opgaven i 2007.  Denne tendens er særlig tydelig på Bornholm, 
hvor Genoptræningen flere gange har fået tilført ressourcer/udvidet kapacitet for at imødegå 
det stigende antal henvisninger/genoptræningsplaner fra hospitalet – senest i forbindelse med 
Ældrepuljen for 2014.  

 

Anbefalinger til effektiviseringer i Genoptræningen blev behandlet på udvalgets møde den 30. 
juni 2016 i forbindelse med udmøntning af en budgetreduktion på Genoptræningsområdet i 
2017. Udvalget pegede dengang på 3 af 4 anbefalinger, men fravalgte et forslag om ændringer 
i fysiske placering af aktiviteter/samling på færre træningssteder.  Dette forslag kunne frigøre 
knap ¼ terapeut, men ville samtidig øge afstanden til træning for nogle borgere.  

 

Antallet af genoptræningsplaner er fortsat stigende jf. nedenstående tabel, men især 
genoptræning indenfor det neurologiske område (blodprop i hjernen, hjerneblødning og andre 
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hjerneskader mv.) er steget markant de seneste år.  
 

  2013 2014 2015 2016 
Prognose 
hele 2017 

Almene genoptræningsplaner i alt  1.472 1.561 1.717 1.727 1.740 

heraf:            
Neurologiske genoptræningsplaner  100 108 116 123 146 

 

Tendensen på det neurologiske område er særlig markant i 2017, idet Genoptræningen i 1. 
halvår 2017 har modtaget 73 genoptræningsplaner mod 57 i 1. halvår 2016 svarende til en 
stigning på knap 20 %.   

Der er et stort ressourcetræk ved genoptræning af patienter indenfor det neurologiske 
område. Ressourceforbruget på Bornholm ligger på niveau med fx ressourceforbruget i 
Københavns Kommune og en borger med en neurologisk skade modtager således i gennemsnit 
10,7 x individuel behandling og 15,2 x genoptræning på hold (baseret på Sundhedsstyrelsens 
Kliniske Retningslinjer og Genoptræningsforløbsbeskrivelser i henhold til Sundhedsaftalen med 
regionen). Endvidere er kravene til kvalitetsniveauet for genoptræning af borgere med 
erhvervet hjerneskade blevet løftet med ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med 
erhvervet hjerneskade” fra 2011, samt ny bekendtgørelse for genoptræning fra 2015 fra 
Sundhedsstyrelsen med skærpede krav til organisering, kompetenceniveau og tværregionalt 
samarbejde omkring den enkelte borger.  

Denne udvikling har betydet stigende ventetid på genoptræning, og medført at der i perioder 
har været en fagligt set uhensigtsmæssig lang ventetid på genoptræning. I første kvartal af 
2017 var der således ventetider på op til 6 uger.  
 
Der foreligger ikke regler fra Sundheds- og Ældreministeriet om maksimale ventetider på 
genoptræning som det er tilfældet med behandling af fx kræft. Af ’Vejledning om 
genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner’ fremgår, at genoptræning 
bør opstartes uden uhensigtsmæssig ventetid.   

 

Patienter, der har brug for genoptræning efter en sygehusindlæggelse, skal hurtigt i 
genoptræning, så de kan få hjælp til at få deres færdigheder tilbage. For borgere der må vente 
for længe på genoptræning kan det betyde, at de har vanskeligt ved at klare daglige gøremål 
på egen hånd og har svært ved at vende tilbage til det liv, de havde før deres sygdom.   

Særligt ældre er i risiko for ikke at få deres tabte funktionsevne tilbage, hvis ikke de kommer 
hurtigt i gang med genoptræningen. Ældre har ikke den samme fysik som folk, der er yngre, 
og deres muligheder for at genvinde førligheden forringes, for hver dag der går, hvor de ikke 
bevæger sig. Derfor er det vigtigt hurtigt at give et relevant genoptræningstilbud.   

En fagligt set uhensigtsmæssig lang ventetid på genoptræning kan også for yngre mennesker 
få både negativt konsekvenser for forløbet efter fx en hjerneskade samt øgede udgifter til 
sygedagpenge, som følge af at borgeren er sygemeldt i længere tid.  

Genoptræningen har med midler fra ”puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning” 
under Sundhedsministeriet fået tilført knap 0,9 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. 
kr. i 2018.  Midlerne har betydet, at Genoptræningen har kunnet udvide med 2 terapeuter i en 
længere periode i 2017 og fået nedbragt ventetiden til en faglig set hensigtsmæssig ventetid.  
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Primo 2018 - når de ekstra midler fra ’puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning’ 
bortfalder - forventes ventetiden til genoptræning igen at stige til en faglig set 
uhensigtsmæssig ventetid.  

 

En varig udvidelse med 1 fysioterapeut i Genoptræningen er således nødvendig, hvis en 
acceptabel ventetid på genoptræning efter hospitalsbehandling skal fastholdes. Alternativet er 
at ventetiden øges med de beskrevne konsekvenser evt. modvirket af den tidligere foreslåede 
fysiske samling af træningssteder. En omprioritering af midler indenfor Center for Sundheds 
samlede bevilling eller Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevilling kan også være en 
mulighed. 

Økonomiske konsekvenser 

En udvidelse med 1 fysioterapeut i Genoptræningen beløber sig til 500.000 kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

 

 

 
 


