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Til samtlige borgmestre 

Kære borgmestre  

 

Ændring af Sundhedsloven §140 stk. 6 vedrørende frit valg til genoptræ-

ning, trådte i kraft den 1. juli 2018.  

 

Det frie valg til genoptræning giver borgere, der er udskrevet fra hospita-

let med en genoptræningsplan, ret til af vælge en privat leverandør, hvis 

ikke kommunen selv tilbyder opstart af genoptræning inden for syv kalen-

derdage efter udskrivelsen.  

 

Loven pålægger endvidere KL at indgå de aftaler med private leverandø-

rer af genoptræning, som borgerne skal have mulighed for at benytte.  

KL’s bestyrelse har i juni 2018 besluttet, at SKI på vegne af KL skal indgå 

nationale aftaler med private leverandører af genoptræning. SKI har  op-

rettet et datterselskab FritValgService til varetagelse af denne opgave.  

 

Efter et længere forberedende forløb med stor inddragelse af kommunale 

fagpersoner og andre aktører, er FritvalgService nu ved at være klar til at 

indgå aftale med interesserede private leverandører fsva. alle de basale 

genoptræningsområder (fx genoptræning af knæ, hofte, skulder m.v.). De 

private leverandører vil få adgang til ansøgningsmaterialet i starten af ja-

nuar 2019 og vil kunne ansøge derefter. Herefter skal FritValgService be-

handle de indkomne ansøgninger og godkende de leverandører, som le-

ver op til de fastsatte krav.  

 

Der arbejdes for, at borgerne får adgang til at benytte de private leveran-

dører fra midten af februar 2019. Det ændrer på kravene til kommunerne, 

fordi borgerne fra det tidspunkt skal have information om muligheden for 

at benytte en privat leverandør, hvis kommunen ikke har mulighed for at 

starte genoptræningen inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra 

sygehus. Det er den enkelte kommune, som skal give denne information. 

 

FritValgService udarbejder en skabelon til borgerbrev og en vejledning til 

kommunerne, der beskriver, hvordan kommunerne skal tildele forløb hos 

private leverandører på baggrund af genoptræningsplanerne. Endvidere 

vil FritValgService og KL medio januar 2019 holde informationsmøder for 

kommunerne og de private leverandører.  
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FritValgService arbejder videre med at beskrive og udvikle forløb for hen-

holdsvis de avancerede genoptræningsforløb og den specialiserede re-

habilitering. FritValgService har oprettet en hjemmeside www.fritvalgser-

vice.dk, hvor der løbende vil være information.  

 

KL vil ligeledes løbende orientere på kl.dk og via nyhedsmails til de an-

svarlige direktører. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Jacob Bundsgaard    

Kristian Wendelboe 
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