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Randers Kommune har en række tilbud om genoptræning 

og vedligeholdende træning. 

Tilbuddene er til dig, der har brug for støtte til træning af 

nedsat funktionsniveau forårsaget af sygdom eller til at 

vedligeholde fysiske eller psykiske funktioner. Der er tale 

om tilbud uden en forudgående hospitalsindlæggelse. Til-

buddene sammensættes og bevilliges af træningspersona-

let ud fra dine individuelle behov. 
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Formålet med genoptræning og vedlige-

holdende træning er at forebygge, at dine 

problemer forværres og sammen med 

dig søge at forbedre dine muligheder for 

en aktiv og indholdsrig hverdag. 

Tilbuddene og indsatserne vil altid have et rehabiliterende 

sigte. Det betyder, at vi sammen fokuserer på, hvad du kan, 

og hvordan du med træning og aktiviteter kan understøtte 

dine mål fremover. 

Vores mål er at støtte dig i at kunne gøre det, som du gerne  

                vil og hjælpe dig med selv at klare din hverdag helt 

                                                    eller delvist selvstændigt. Du                      

                                                    har mulighed for at tage en på-

                                                   rørende, bisidder eller en ven 

                                                  med i den indledende samtale 

                                                 eller træning.
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Genoptræning er et tilbud, som foregår over en aftalt peri-

ode – typisk op til 3 måneder – med det formål, at du kan 

forbedre dit funktionsniveau og derved kan klare din hver-

dag bedst muligt. Træningen kan foregå individuelt eller på 

hold. Træningen består af øvelser, som medvirker til at 

styrke dine muskler, kondition, bevægelighed, balance, 

 koordination samt tygge- og synkefunktion. Du skal være 

motiveret for din træning og ofte udarbejdes der et hjemme-

træningsprogram, som det forventes, at du bruger i og efter 

træningsperioden.
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Genoptræning

Genoptræning tilbydes

Hvis du på grund af pludselig opstået sygdom, uden forud-

gående hospitalsindlæggelse, har et fald i fysisk funktions-

niveau. Der stiles imod, at du via træning kan genvinde 

funktionsniveau, og dermed igen kunne udføre daglige op-

gaver. Genoptræningen retter sig mod det mål, du har sat i 

et samarbejde med en ergoterapeut eller fysioterapeut, som 

løbende ser på om dit funktionsniveau fortsat kan forbedres 

gennem yderligere træning.
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Vedligeholdende træning og aktivitet

6

Vedligeholdende træning er til dig, der har behov for støtte 

fra fagpersoner, for at du kan udføre din træning. Trænin-

gen har det formål, at du kan bevare dit fysiske eller psyki-

ske funktionsniveau. Tilbuddet tilrettelægges efter dit mål, 

behov og ressourcer og dit udbytte af træningen vil løbende 

blive evalueret. Det forventes, at du har lyst til træningsfor-

løbet og vil gøre en indsats for at nå dit mål. 

Der er forskellige tilbud om vedligeholdende træning. Det 

kan eksempelvis være gymnastik, hjernetræning og kreati-

vitet. Din træning vil som udgangspunkt vare tre måneder. 

Når du afslutter din træning vil du altid få vejledning om, 

hvordan du selv kan vedligeholde din funktionsniveau via 

træning, øvelser eller øvrige tilbud i dit lokalområde. 



Hvor skal du henvende dig?
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Du kan søge om: vedligeholdende træning på telefon 

89 15 88 30 og genoptræning på telefon 89 15 87 77.

Du bliver kontaktet af træningspersonalet i forhold til dine 

muligheder senest 5 hverdage efter henvendelsen. Bevilges 

du et træningsforløb bliver din træning iværksat senest 10 

hverdage efter din henvendelse. Du kan også give tilladelse 

til, at din læge eller pårørende kan henvende sig på dine 

vegne. 

Du kan også altid henvende dig på 89 15 15 15.



Særlige tilbud

Hvis du har behov for et mere intensivt træningsforløb, kan 

du søge om et ophold på træningshøjskolen på Åbakken i 

Øster Tørslev ved at kontakte træningshøjskolen på telefon 

89 15 89 69. Eller du kan søge om et ophold på døgngenop-

træningen på Svaleparken i Assentoft ved at kontakte Visi-

tationsenheden på telefon 89 15 25 50.

Har du eller din pårørende en demenssygdom eller senhjer-

neskade, er der tilbud særligt målrettet dig. For demenstil-

bud kan du henvende dig på telefon 89 15 24 14 og for sen-

hjerneskade: 89 15 27 33.
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Praktisk information

Går du til træning eller aktiviteter, kan der opkræves beta-

ling for eventuelle materialer mv.

Hvis du er nødt til at aflyse din træning, får du ikke tilbud 

om en erstatningstræning. Hvis centret er nødt til at aflyse, 

tilbydes i særlige tilfælde anden træning. 

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til og 

fra træning. Der kan dog bevilliges kørsel med en egenbeta-

ling, hvis du ikke selv kan sørge for transporten. Kørslen be-

villiges af træningspersonalet ud fra en faglig vurdering af 

dit funktionsniveau.
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Hvis du ikke får tilbud om træning

Hvis du ikke kan få tilbud om genoptræning eller vedlige-

holdende træning, vil du altid få en vejledning om andre 

muligheder og om, hvordan du har mulighed for at klage 

over afgørelsen.
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Lovgrundlaget

Hvis du har interesse i at læse mere om Servicelovens 

§86.1 og 86.2; www.retsinformation.dk
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Yderligere information

Denne pjece om træning og aktivitet er en del af serien Om-

sorg informerer. Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål 

om service fra Omsorg, og pjecen er den lovbestemte kvalitet-

standard for Servicelovens §86.1 og 86.2. Pjecen er udarbejdet 

for at informere borgere om, hvad de kan forvente, når de får 

behov for hjælp og støtte.

Hvis du vil vide mere om træning og aktivitet er du velkom-

men til at kontakte Randers Kommune på telefon 89 15 15 15.

Hvis du vil vide mere om Omsorg, kan du gå ind på siden 

www.aeldre.randers.dk

Randers Kommune
Laksetorvet · 8900 Randers C
www.randers.dk
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Andre pjecer i serien:
• Boliger og korttidspladser
• Forebyggende hjemmebesøg
• Frivillige og brugerindflydelse
•  Hjælpemidler og boligændringer
• Madservice, caféer og udbragt mad
•  Plejeorlov
•  Sygepleje
•  Tværfagligt forløb, praktisk hjælp 

og personlig pleje
•  Økonomi
•  GDPR
•  Nødkald

OMSORG

Kvalitetsstandarden er gældende i 2020


