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Hej igen
Bare lige for at have alle kommentarer samlet: Line og jeg har lige vendt situationen igen, og jeg
forstår, at der højst sandsynligt er tale om to forskellige patientgrupper, hvoraf kun den ene
hører til i specialfunktionen. Den anden er hovedfunktion og stammer fra kommunerne.
Vi vil derfor varsle fratagelse af godkendelsen til specialfunktionen, og henvise til, at de (1) ikke
har haft patienter i 2017, og (2) de patienter de kan forvente at modtage fra den nye
bekendtgørelse om genoptræning vil være hovedfunktionspatienter. De kan så forklare os i en
indsigelse, hvis de mener det skal forstås anderledes.
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Kære Line
Tak for hurtigt svar. Det tager vi med i vores overvejelser om hvorvidt de skal beholde deres
godkendelse. De er den eneste private ud over Graasten (Christian den X).
Måske jeg lige vender tilbage senere.
Mvh
Niels
Fra: Line Riddersholm
Sendt: 17. august 2018 11:20
Til: Niels Moth Christiansen
Cc: Hjalte Borum; Jan Utzon; Nina Juul Eskildsen
Emne: SV: Vedr. ret til genoptræning

Kære Niels
Det er korrekt at der er kommet frit valg på genoptræning efter Sundhedslovens §140(de
patienter der udskrives med en genoptræningsplan), såfremt kommunen ikke kan iværksætte
genoptræning indenfor 7 dage efter udskrivning. Det er dog kun private aktører der har indgået
aftale med KL der kan fungere som leverandør indenfor et givent område, som patienten kan
vælge imellem. Se mere om dette her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?
id=202250. Disse aftaler er ikke på plads endnu, så det pågældende sted kan næppe vide om de
bliver godkendt endnu.
Du må sige til hvis vi skal drøfte det yderligere.

Mange Hilsner,
Line Riddersholm
Seniorkonsulent, Ergoterapeut, MSU
T (dir.) +45 77 55 77 33
liri@sst.dk
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Kære Line
Jeg prøver lige dig i første omgang – sig til, hvis jeg skal have fat i en andenJ
Vi har modtaget et svar fra en af de private hospitaler, som er godkendt til regionsfunktionen i
reumatologi:
·

RF 4: Specialiseret rehabilitering ved svær behandlelig aktiv inflammatorisk ledsygdom
(150-200 pt.) med betydeligt funktionstab, og hvor relevant anti-inflammatoriske
behandling ikke tåles, ikke har effekt eller er kontraindiceret. Varetages i et tværfagligt
samarbejde mellem speciallæge i reumatologi, sygeplejerske, fysioterapeut,
ergoterapeut, speciallæge i ortopædkirurgi, eventuelt socialrådgiver og bandagist

De har ikke haft henvist patienter i 2017, men skriver:
”Der har ikke været henvist patienter til denne funktion i 2017 og funktionen har
derfor kun været varetaget for privatbetalere og patienter med sundhedsforsikringer.
I forbindelse med den ny-indførte ret til frit at vælge genoptræning, som træder i
kraft. l. juli 2018, forventer vi igen at modtage offentligt henviste patienter ti!
funktionen.”
Kender du til den rettighed han skriver om, og kan du sige, om du tror det kommer til at betyde
noget for hvor mange patienter der søger mod funktionen?
Venlig hilsen
____________________
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