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Ventetid til genoptræning er
uacceptabel
Ud over de helt åbenlyse
menneskelige hensyn, der
skal tages, er det desuden
samfundsmæssigt uøkonomisk,
at der går for lang tid, inden der
sættes ind med genoptræning.
Ikke mindst når det gælder
mennesker, som er sygemeldt og
ikke kan komme tilbage til deres
arbejdsplads. Naturligvis vil der altid
opstå en ekspeditionstid. Den skal
være så kort som mulig.
I Gladsaxe Byråd foreslår
Konservative, at Regeringens forslag
om genoptræningsgaranti indføres
hurtigst muligt. Det handler også
om værdighed for den enkelte.
Patienterne har krav på at blive
tilbudt en god genoptræning.
Genoptræningen skal ifølge
Regeringens forslag iværksættes
indenfor syv dage. Sker det ikke,
vil Regeringen give mulighed for,
at borgeren kan vælge privat
genoptræning.

Der må ikke være ventetid, når
borgere i Gladsaxe udskrives fra
hospital eller i øvrigt henvises
til genoptræning. Alene af
menneskelige årsager er ventetiden
helt uacceptabel.
Har vi tilstrækkelig kapacitet?
Træningscenter Gladsaxe tilbyder
genoptræning til borgere, som får
udarbejdet en genoptræningsplan,
der angiver det individuelle behov
for et genoptræningsforløb
iht. Sundhedsloven. Der gives
også tilbud til borgere om
genoptræning i eget hjem,
når der er tale om et kortere
intensivt genoptræningsforløb.
Træningscenter Gladsaxe har 20
pladser til døgngenoptræning af
borgere, der f.eks. efter blodprop,
knoglebrud eller anden svækkelse
har behov for at indgå i et intensivt
og målrettet træningsforløb med
støtte af et tværfagligt team.
Herudover kan tilbydes ambulant
genoptræning.
Krav til kvalifikationer hos
private udbydere
Vi skal vurdere Gladsaxes
egen kapacitet. Såfremt vi
ikke løser opgaven indenfor
fristen, skal vi finde kvalificerede
fysioterapeuter, som kan påtage

sig genoptræningsindsatsen. Der
må ikke kunne udsættes noget
på kvaliteten. Vi må etablere den
nødvendige løbende kontrol
og blåstempling af private
leverandører. Genoptræning sker
hver gang efter en helt individuel
plan. Vi har tidligere oplevet
problemer med genoptræning for
hjerneskadede. Det kan være en
udfordring at henvise patienter med
komplekse genoptræningsbehov til
private aktører.
Vi skal kunne hjælpe borgeren til
selv at vælge den udbyder, der kan
levere netop den genoptræning, der
er brug for. Vi skal sikre let adgang
og hjælp til at beslutte sig.
Livet er for kort til ventelister.
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