
Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter, Rehabiliteringssektionen 

Ambulant genoptræning efter Sundhedsloven 

Genoptræningscentret, Rehabiliteringssektionen, Silkeborg Kommune 

 

Tlf.:     Nord: 20 58 62 28 — Syd: 21 70 40 65 — Øst: 30 54 29 25 

Sikker mail via:   www.borger.dk 

Web:    www.silkeborgkommune.dk 

Målgruppe 

Borgere med en genoptræningsplan på almin-

delig genoptræning, som har behov for et am-

bulant genoptræningstilbud. (Almindelig gen-

optræning = genoptræning, hvor hospitalslæ-

gen har vurderet, at den kan foregå udenfor 

hospitalsregi). 

Formål 

Formålet med genoptræningen – jvnf. 

”Vejledning om træning i kommuner og regio-

ner” - ”at borgeren opnår samme grad af 

funktionsevne som tidligere eller bedst mulig 

funktionsevne; bevægelses- og aktivitets-

mæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt”. 

Handleplan 

Ud fra Genoptræningsplanen og borgerens aktuelle behov udarbejdes en handleplan. Den udarbejdes 

i begyndelsen af træningsforløbet i samarbejde med borgeren, de tilknyttede terapeuter og evt. pårø-

rende. 

Det er vigtigt, at du selv gør en aktiv indsats i forløbet, udfører evt. hjemmetræningsprogrammer og 

i det hele taget er mest mulig aktiv i hverdagen. 

http://www.borger.dk
http://www.silkeborgkommune.dk/


Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter, Rehabiliteringssektionen 

Genoptræningscentrets Lokalteams, Rehabiliteringssektionen, Silkeborg Kommune 

Lyngbygade 50, 8600 Silkeborg (administration, ingen træning) 

Tlf.:     Nord: 20 58 62 28 — Syd: 21 70 40 65 — Øst: 30 54 29 25 

Sikker mail via:   www.borger.dk 

Web:    www.silkeborgkommune.dk 

Praktiske oplysninger: Lokalteams Nord, Syd, Øst 

Tilbuddets indhold 

Genoptræningen foregår individuelt eller på 

hold. 

Typisk drejer det sig om problemer med at 

klare daglige gøremål, fritidsliv og evt. ar-

bejdsliv. Det kan være at komme i tøjet, købe 

ind, at kunne færdes i og uden for hjemmet 

eller at strukturere hverdagen. Vurdering af 

arbejdsevne kan også komme på tale. 

Gennem vejledning, træning og afprøvning 

arbejdes med hverdagens aktiviteter og evt. 

nye muligheder for at opretholde en menings-

fuld dagligdag. 

Der vil desuden være mulighed for at få støtte 

til nødvendige sociale foranstaltninger, f.eks. 

vurdering af bolig, hjælpemidler og hjemme-

plejebehov. 

Når forløbet afsluttes, vil der blive udarbejdet 

en slutstatus, som udleveres til borgeren og 

sendes til sygehuset og egen læge. 

Tilbuddets varighed 

Tidsbegrænset og efter behov. Aftales samti-

dig med udarbejdelsen af handleplanen. 

Nærmere aftaler i forhold til genoptrænings-

forløbet sker i samarbejde med den/de til-

knyttede terapeuter. 

 

Sted 

Træningen kan foregå på et lokalcenter 

eller i borgerens eget hjem, efter vurde-

ring af den eller de terapeuter, der fore-

står genoptræningen. 

Vores Lokalteams er opdelt geografisk, og 

du vil i det brev, du har modtaget, kunne 

se, hvilket Lokalteam, du skal træne hos. 

http://www.borger.dk
http://www.silkeborgkommune.dk/

