Kvalitetsstandard
Bassintræning
Sundhedsloven § 140
1. Hvad er ydelsens
lovgrundlag?

2. Hvad er formålet med
ydelsen?
3. Hvilke aktiviteter
indgår i ydelsen?

4. Hvilke aktiviteter
indgår ikke i ydelsen?
5. Bytteydelser
6. Valgmuligheder

Sundhedsloven § 140
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til
personer, der efter udskrivning fra sygehus har et
lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om
genoptræningsplaner.
At borgeren inden for en målrettet og tidsbegrænset periode
genvinder tabte funktioner og færdigheder i en sådan grad,
at borgeren efterfølgende selv kan forbedre og vedligeholde
disse.
Borgeren kan få tildelt ydelsen efter en individuel vurdering
foretaget en ergoterapeut og/eller en fysioterapeut.
Træning i varmtvandsbassin på hold med mulighed for
individuelle hensyn ved særlige behov:
 Individuel undersøgelse og tests ved opstart og
afslutning Planlægning af træningsforløb
 Fastsættelse af mål for træning
 Rådgivning og information
 Udarbejdelse af øvelsesprogram
 Dokumentation, kontakt til sygehus og lignende
 Slutstatus til egen læge
Ren passiv behandling.
Ingen bytteydelser.
Ydelsen er ikke omfattet af frit valg mellem leverandører.
Kommunen tilbyder træningen i varmtvandsbassinet på
Bøgebakken i Lejre

7. Hvem kan modtage
ydelsen?

8. Ydelsens omfang

9. Kompetencekrav

10. Hvad er kommunens
kvalitetsmål?
11. Hvordan følges op på

Borgere henvist med en genoptræningsplan efter
Sundhedslovens § 140, hvor træning på land ikke er mulig
eller hvor træning i varmtvandsbassin er nødvendig for at
nå de opstillede mål.
Borgere, der kognitivt kan indgå et træningssamarbejde.
Borgere, der har kontrol over urin og afføring.
Indhold:
 Holdtræning med individuelt planlagt
træningsprogram
 Individuel træning ved særlige behov, der ikke kan
trænes i holdsammenhænge.
Omfang:
 1-2 gange om ugen i max 8 uger.
Autoriseret terapeut som tilstræbes at have
videreuddannelse inden for bassintræning.
Kursus i livredning ved bassin.
Førstehjælpskursus med årlig opfølgning.
At der tilbydes genoptræning hver uge.
At der ses kontinuerlig fremgang i borgerens
funktionsniveau.
Løbende registrering af fremmøde.
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kvalitetsmålene?
12.

Særlige forhold

13.

Klagemuligheder

Faglige test og måleredskaber.
At restriktioner, der er oplyst i genoptræningsplanen fra
sygehuset overholdes.
Borgere, der ikke taler dansk, vurderes individuelt med
henblik på eventuel tolkebistand.
Borgeren skal så vidt muligt være selvhjulpen i forhold til
omklædning og bad. Der kan dog i særlige tilfælde
dispenseres og ydes hjælp til omklædning og bad (ydelsen
udføres af social- og sundhedspersonale).
Borgeren skal opfylde kravene til træning i bassin som
angivet i folderen om bassintræning.
Såfremt terapeuten vurderer, at borgeren har behov for
fortsat træning i bassin, kontaktes den henvisende terapeut
med henblik på revurdering og/eller godkendelse af
ændringen.
Borgeren har ret til at klage over:
 Serviceniveauet i forhold til genoptræningen
 Det faglige indhold i genoptræningen
Klager over serviceniveauet herunder ventetider,
organisering og omfang af genoptræning i forhold til den
genoptræning, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til
Leder af Frit Valg, Aase Sørensen.
Relevante adresser findes på vores hjemmeside –
www.lejre.dk.
Klager over det faglige indhold i genoptræningen, herunder
sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med
genoptræningen og om genoptræningsydelsen svarer til
almindelig anerkendte faglige standarder, skal rettes til:
Patienterstatningen København
Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45, 4. sal
1560 København V
Tlf.: 3312 4343
Email: pebl@patienterstatningen.dk
Borgerrådgiveren
Der er endvidere mulighed for at borgeren kan klage til
Lejre Kommunes borgerrådgiver, der specielt tager sig af
klager over kommunens sagsbehandling, personalets
opførsel eller af personalets udførelse af praktiske opgaver.
Man kan også klage til borgerådgiveren, hvis man mener, at
man er udsat for diskrimination. Borgerrådgiveren har
følgende kontaktoplysninger;
Lejre Kommune
Borgerrådgiveren
Lejrevej 15
4320 Lejre
46 46 44 20
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Kørsel

Borgeren skal som udgangspunkt selv sørge for transport til
træning.
Lejre Kommune er forpligtet til at yde befordring eller
befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter
udskrivelse fra sygehus, jf. § 172 i Sundhedsloven.
Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter
reglerne i samme lovs § 171.
Følgende personer, der har fået udarbejdet en
genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus, har ret til
befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med
genoptræningsforløbet:
 Personer, der modtager folkepension eller
førtidspension
 Personer, der bor mere end 50 km fra
genoptræningsstedet
 Personer, hvis tilstand udelukker befordring med
offentlige transportmidler.
Befordringsgodtgørelsen ydes med et beløb svarende til
befordringsudgiften med det efter forholdene billigste,
forsvarlige befordringsmiddel.
Befordringsgodtgørelse ydes kun, hvis udgiften til
transporten overstiger 25 kr. i alt for pensionister eller 60
kr. i alt for ikke-pensionister.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt for borgeren selv at
transportere sig til træning, kan der bevilges kørsel.
Bevillingen kan gives af en ergo- eller fysioterapeut fra et af
Lejre Kommunes træningscentre på baggrund af en konkret
individuel vurdering.
Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om
borgerens frie valg på genoptræningsområdet, ydes
befordringsgodtgørelse svarende til det, borgeren ville have
været berettiget til, hvis vedkommende var trænet på det
træningssted, som Lejre Kommune ville have henvist til. Det
er en betingelse, at udgiften til og fra såvel det valgte som
det henviste behandlingssted overstiger henholdsvis 25 kr.
og 60 kr.
Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige borgerens
faktiske befordringsudgifter.

