Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til
genoptræning efter Sundhedsloven § 140.

Lovgivningen betyder, at den enkelte borger får mulighed for at vælge en privat leverandør af
genoptræning i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke
er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter
udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Angiver genoptræningsplanen, at
genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først bør starte på et senere tidspunkt end
udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt.
KL har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører. Til at løse denne opgave har KL
indgået aftale med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som skal indgå og
vedligeholde aftaler med de private leverandører. SKI opretter et datterselskab med navnet
FritValgService til at varetage denne opgave. For yderligere oplysninger om proces og
kontaktinformationer henvises til http://www.fritvalgservice.dk/
KL og FritValgService arbejder på højtryk med at blive klar til at implementere den nye
lovgivning, men det er ikke muligt at indgå aftaler med virkning fra 1. juli. Det er vigtigt for
borgerne, kommunerne og KL, at aftalerne bliver skruet sammen på den rigtige måde, således
at der leveres den rette kvalitet i genoptræningen til den rigtige økonomi.
Der vil ske en løbende implementering af loven i takt med, at KL/FritValgService indgår aftaler.
Konkret skal kommunen oplyse borgeren om muligheden for frit valg af privat leverandør,
såfremt kommunen ikke kan tilbyde opstart inden for syv kalenderdage. Hvis KL ikke har
indgået aftale med en privat leverandør af det genoptræningsforløb, som kommunen har
vurderet, at borgeren har behov for, har borgeren ikke frit valg hos privat leverandør.
For uddybende beskrivelse af lovgivningen henvises til:
•
•
•

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med
lægemidler
Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud
efter udskrivning fra sygehus
Bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter
sundhedsloven

KL afventer fortsat offentliggørelse af revideret vejledning om genoptræning og
vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.
•
•

Får kommunerne henvendelser fra borgere vedr. selve fortolkning af lovgivningen, kan der
henvises til Sundheds- og Ældreministeriet.
Borgerne kan ikke med henvisning til loven om frit valg til genoptræning, stille krav om, at
kommunerne skal betale for genoptræning ved en privat leverandør, før den private
leverandør har indgået aftale med KL.

