
Kvalitetsstandard for kørsel til ambulant genoptræning efter 
sundhedsloven  

Målgruppe  
 

 Borgere, der har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, hvori det 
angives, at borgeren har et kørselsbehov.   

Serviceniveau  Pensionister har adgang til kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven. 

 Andre end pensionister har adgang til kørsel, hvis vedkommendes 
funktionsevne udelukker kørsel med offentlige transportmidler, herunder 
flextur.  

 Det er terapeuten i træningsenheden, der vurderer om borgeren kan 
benytte offentlige transportmidler. 

 Kørsel til ambulant genoptræning efter sundhedslovens er vederlagsfri. 

 Hvis genoptræningsstedet er valgt efter borgernes frie valg på 
genoptræningsområdet, er der en begrænset ret til befordringsgodtgørelse. 
Bopælskommunen er alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse 
svarende til det, borgeren ville have været berettiget til, hvis 
genoptræningen foregik i bopælskommunen. 

Servicemål 
 

 Det er terapeuten, der vurderer om borgeren har kørselsbehov.  

 Terapeuten bestiller kørslen hos leverandøren. 

 Kørslen iværksættes samme dag som genoptræningen opstartes. 

 Der kan være ventetid og samkørsel med andre borgere. 

Formål 
 

 Transport fra eget hjem til visiteret ambulant genoptræning og 
vedligeholdelsestræning. 

Indhold i indsats  
 

 Chaufføren kontakter borgeren telefonisk kort tid inden afhentning. 

 Borgeren hjælpes, efter behov, til bussen og køres til træningscentret og 
efter endt træning hjem til bolig. 

Leverandør 
 

 Nordsjællands Brandvæsen 

Krav til leverandøren  Chaufføren sørger for, at alle sikkerhedskrav omkring kørsel er opfyldt. 
 

Krav til borgeren 
 

 Borgeren skal så vidt muligt gøre sig klar og gå ud til bussen, efter 
chaufførens opkald. 

 Afbud til træning og kørsel gives telefonisk til terapeuterne i 
træningsenheden gerne dagen før eller så snart, det er muligt.  

Kvalitetsmål og 
opfølgning 

 Kørselsbehovet vurderes løbende af terapeuten igennem 
genoptræningsforløbet.  

Lovgrundlag Sundhedsloven § 172 

Klagemulighed 
 

 Hvis borgeren ønsker at klage over afgørelse om befordring eller 
befordringsgodtgørelse, kan det gøres gennem: 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Finsensvej 15  
2000 Frederiksberg  
www.stps.dk   

Kontakt til trænende 
terapeuter på 
Louiselund 

Alle hverdage 8.00-12.00 på telefon 48 49 86 00 
E-mail: louiselund@horsholm.dk 
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