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Kvalitetsstandard for Primært Lymfødem i Guldborgsund Kommune  

 

 

Kvalitetsstandard 

 

Sundhedslovens § 140 a. 

 

 

Lovgrundlag 

 

 
Sundhedslovens § 140 a; 

 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i 

praksissektoren efter lægehenvisning. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling 

hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om 

fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med 

andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. 

 

Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 

og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud. 

 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut er beskrevet i 

”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi” fra Sundhedsstyrelsen, 

herunder reglerne vedrørende frit valg. 

 

 

Formål med 

indsatsen 

 

-at sikre et kvalificeret og sammenhængende behandlingsforløb efter 

speciallægekontakt, sygehuskontakt eller kontakt til praktiserende læge 

 

- at bidrage til at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner og forhale 

forringelse af funktioner hos borgeren 

 

-at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer 

 

- at borgeren udvikler kompetencer til i videst muligt omfang at tage vare på 

sig selv 
 

 

Målgruppen 

 

 

 

 Borgere med diagnosen primært lymfødem (progressiv sygdom, 

medfødt eller arvelig). 

 

 Borgere som opfylder alle følgende henvisningskriterier: 

1. Borgeren har en funktionsnedsættelse som følge af en 

progressiv sygdom 

2. Tilstanden er varig 

3. Borgeren har diagnosen Primært lymfødem 

4. Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller relevant 

speciallæge  
 

 

Indhold 

 

 

Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i lægehenvisningen og tilpasses 

borgerens behov. 

 

Borgeren indkaldes til individuel undersøgelse og vurdering ved opstart hos 

fysioterapeut. 

 

I samarbejde med borgeren udarbejdes mål for indsatsen og borgeren 

informeres om forventet omfang og varighed. 
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Behandlingen foregår individuelt. 

 

Behandlingen kan bestå af en kombination af aktive, passive og rådgivende 

terapiformer. Komplet fysioterapeutisk lymfødembehandling består dog 

overvejende af passiv behandling. 

 

Ved behov iværksættes tværfagligt samarbejde. 

 

Ved afslutning sendes epikrise til borger, egen læge og hvis relevant til 

henvisende læge. 

 

Særligt gældende for børn (0-18 år): 

Der vil være et tæt samarbejde med forældre og andre primære 

omsorgspersoner. 

 

 

Omfang 

 

Indsatsen er tidsbegrænset og målrettet – i henhold til proceduren for 

primært lymfødem. 

 

En henvisning gælder for 12 måneder og kan, hvis der er behov herfor, fornys 

for 12 måneder ad gangen.  

 

Indsatsen leveres på hverdage og i dagtimerne, typisk 3-5 gange ugentligt 

ud fra en faglig individuel vurdering.  

 

Indsatsen kan - efter intensivfasen - foregå som kontrolforløb. 

 

Indsatsen foregår primært i Guldborgsund Genoptræning, Fjordvej 46 i 

Nykøbing F. Kun i særlige tilfælde tilbydes træning i hjemmet. 

 

Behandlingen er vederlagsfri. Dette indebærer, at tilbud om behandling efter 

denne bestemmelse ikke kan erstattes af fx tilskud til privat praktiserende 

fysioterapeutisk behandling. 

 

Særligt gældende for børn (0-18 år): 

I særlige tilfælde tilbydes råd og vejledning i barnets daginstitution/skole. 

 

 

Ansøgning 

 

 

Borgeren henvises til vederlagsfri fysioterapi via lægehenvisning. Diagnosen 

skal være stillet af sygehusafdeling eller relevant speciallæge. 

 

 

Forventninger til 

borgeren 

 

 

- At borgeren er motiveret for at deltage aktivt i forhold til brug af   

kompressionsmateriale og efterleve anbefalinger om daglige leveregler 

- At borgeren i samråd med fysioterapeuten kan udarbejde mål og 

handleplan for behandlingsforløbet 

- At borgeren skal indgå i et kontinuerligt behandlingsforløb 

- At borgeren har et stabilt fremmøde 

- At borgeren melder afbud ved fravær. Ved udeblivelse 2 gange uden  

  forhåndsaftale med fysioterapeuten afsluttes forløbet 

- At borger ikke er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer 
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Særligt gældende for børn (0-18 år): 

Det er en forudsætning, at forældrene støtter op omkring behandlingen og 

skaber rammerne for, at ovenstående forventninger til barnet kan indfries. 

 

 

Tidsfrister 

 

 

Borgeren kontaktes hurtigst muligt efter modtagelse af lægehenvisning. 

 

Borgeren tilbydes en tid til undersøgelse/vurdering senest 7 hverdage fra 

modtagelse af lægehenvisningen, med mindre andet er angivet i 

henvisningen. 

 

 

Aflysning og 

erstatnings-

behandling 

 

 

Borger  

Hvis borgeren aflyser gives ikke erstatningsbehandling 

 

Terapeut  

Ved planlagt eller akut aflysning tilstræbes det, at en anden fysioterapeut 

udfører behandlingen.  

 

 

Opfølgning 

 

Opfølgning sker i henhold til mål for behandlingen. 

 

 

Borgerens 

oplevelse af 

kvaliteten 

 

 

I alle behandlingsforløb evalueres borgertilfredsheden. 

 

 

 

 

Kørsel 

 

Der ydes ikke kørsel til § 140a. 

 

 

Leverandør 

 

 

Fysioterapeuter med lægeeksamineret lymfødemuddannelse, Guldborgsund 

Genoptræning. 

 

 

Valg af leverandør 

 

 

 

Borgeren kan frit vælge mellem praktiserende fysioterapeut eller  

tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. 

 

Guldborgsund Kommune har ingen aftaler med private institutioner eller med 

andre kommuner. 

 

Borgeren kan frit vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre 

kommuners institutioner. 

 

Guldborgsund Genoptræning skal oplyse borgeren om denne mulighed. 

 

Guldborgsund Genoptræning kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at 

modtage personer med bopæl i anden kommune, hvis Genoptræningen har 

væsentlig længere ventetid til vederlagsfri fysioterapi end andre kommunale 

institutioner og hvis væsentlige hensyn til borgere fra egen kommune ellers 

ville blive tilsidesat. 
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Revideret i Juli 2018 
Godkendt i Byrådet den 11. oktober 2018. 

 

Samarbejde med 

henvisende læge 

 

Fysioterapeuten kan kontakte henvisende læge ved behov for ambulant 

kontrol eller lægefaglig sparring.  

 

 

Formidling 

 

www.guldborgsund.dk  

 

www.sundhed.dk  

 

 

Særlige forhold 

 

 

Samarbejde med frivillige: 

I henhold til Frivillighedspolitikken vil Guldborgsund Genoptræning orientere 

borgerne, der går til behandling, om muligheden for at fortsætte 

motionstilbud inden for det frivillige område.  

 

 

Klagemulighed 

 

 

Der kan klages over faglig virksomhed i forhold til behandlingsindsatsen til:  

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Finsensvej 15  

2000 Frederiksberg  

 

Klager over personalet, udførelsen af opgaverne m.v. sendes til:  

 

Guldborgsund Genoptræning 

Janet Reade Lomholt, leder af Guldborgsund Genoptræning 

Fjordvej 46 

4800 Nykøbing F. 

 

 

Kontaktinformation 

 

Guldborgsund Genoptræning 

Fjordvej 46 

4800 Nykøbing F. 

Telefon: 5473 2230 mandag til onsdag imellem 7.30-15.00, torsdag imellem 

7.30-17.00 og fredag imellem 7.30 – 14.00 

E-mail: genoptraening@guldborgsund.dk  

 

http://www.guldborgsund.dk/
http://www.sundhed.dk/

