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 Vederlagsfri fysioterapi 
Henvisning • Læge 

Målgruppe 1. Personer med diagnose omfattet af diagnoselisten, 

hvor tilstanden vurderes at være varigⁱⁱ og med 

svært fysisk handicapⁱⁱⁱ 

2. Personer med progressiv sygdom omfattet af 

diagnoselisten, hvor tilstanden vurderes varigⁱⁱ og 

med funktionsnedsættelse som følge af progressiv 

sygdom 

Indsatsen ➢ Fysioterapi rettet mod den aktuelle 

funktionsnedsættelse, som følge af den specifikke 

diagnose 

➢ Fysioterapien tilbydes somⁱⁱⁱⁱ: 

▪ Holdtræning  

▪ Individuel træning (særlige behov) 

▪ Kombination af holdtræning og individuel 
træning (særlige behov)  

▪ Ridefysioterapi (særlige behov) 

Formål med 
indsatsen 

At forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller 

forhale forringelse af funktioner. 

Udbyder • Praksissektoren 

• Kommune 

Sundheds-
platformen 

Best. Ord. 

OBS ⁱ Ordningen omfatter en afgrænset gruppe af personer 
med sygdomme og tilstande inden for specifikke 
diagnoser (se https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-

fysioterapi/henvisnVederlagsfriFysGuide,-d-,pdf.ashx  

ⁱⁱ Tilstanden er varig, når det vurderes, at den varer i 
mindst fem år. 
ⁱⁱⁱ Personen har behov for hjælp/hjælpemidler til daglig 
personlig livsførelse indendørs i løbet af et døgn. 
ⁱⁱⁱⁱ Se gældende retningslinjer 
(www.sst.dk/~/media/4EEBFE6F9AA946B4ABA729CCDFABEFA9.as
hx). 

Bemærk:  
Patienten kan modtage både vederlagsfri fysioterapi og en genoptræningsplan, 
såfremt indsatserne ikke er rettet mod samme funktionsnedsættelse. Dvs. 
dublering af eksisterende tilbud. 

 Genoptræningsplan 
Henvisning • Læge 

• Andre sundhedspersoner, hvis opgaven er 

uddelegeret 

Målgruppe 1. Når der er et lægefagligt behov for genoptræning efter 

udskrivning fra sygehusⁱⁱ: 

▪ Personer med funktionstab i forbindelse med 
nyopstået sygdom 

▪ Personer med nyligt funktionstab som følge af 
sygdom (årsag til henvendelse i sygehusregi) 

2. Der er vurderet at være et genoptræningspotentiale 

Indsatsen ➢ Behovet for genoptræning (konkrete faglige indsatser fx 

gangtræning) vurderes af lægen evt. i samarbejde med 

autoriserede sundhedspersoner, eksempelvis fysio-og 

ergoterapeuter 

➢ Omfatter ofte fysioterapi og ergoterapi 

➢ De konkrete indsatser er rettet mod 

funktionsnedsættelser samt begrænsninger i aktivitet 

og deltagelse 

Formål med 
indsatsen 

Opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller 

bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og 

aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. 

Udbyder • Kommune 

Sundheds-
platformen 

GGOP 

OBS  ⁱ Ordningen er ikke omfattet af specifikke diagnoser, men 
om der vurderes behov for genoptræning. 
ⁱⁱ Gælder også ambulatorier 
Der må kun udarbejdes én genoptræningsplan pr forløb. 

Hvis der vurderes behov for specialiseret genoptræning 

(ambulant i sygehus regi) efterfulgt af almen genoptræning 

(kommunalt regi), så skal det skrives i samme 

genoptræningsplan. 

Bemærk:  
Patienten kan modtage både vederlagsfri fysioterapi og en 
genoptræningsplan, såfremt indsatserne ikke er rettet mod samme 
funktionsnedsættelse. Dvs. dublering af eksisterende tilbud. 
 
Version 2 januar 2020. Af Karin Spangsberg Kristensen, projektleder. Et samarbejde mellem 
Projekt GGOP og Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-fysioterapi/henvisnVederlagsfriFysGuide,-d-,pdf.ashx
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-fysioterapi/henvisnVederlagsfriFysGuide,-d-,pdf.ashx
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-fysioterapi/henvisnVederlagsfriFysGuide,-d-,pdf.ashx
http://www.sst.dk/~/media/4EEBFE6F9AA946B4ABA729CCDFABEFA9.ashx
http://www.sst.dk/~/media/4EEBFE6F9AA946B4ABA729CCDFABEFA9.ashx

