
SUNDHEDSCENTER SKIVE godkendt  af Sundhedsudvalg 

12.10.17 

1 

BILAG 1 

 
Serviceloven er en speciallovgivning, og bestemmelser efter Serviceloven finder kun 
anvendelse, når anden lovgivning er udtømt. 

 
Ydelser efter Lov om Social Service § 86 kan ikke bevilges, når: 
 

 
- borgeren selv kan klare træningen, evt. ud fra en skriftlig vejledning. 

- borgerens behov kan dækkes via socialpædagogisk bistand, træning, specialun-
dervisning m.m. efter Lov om Social Service § 85. 

- borgerens behov kan dækkes via socialpædagogisk behandling efter Lov om Social 

Service § 102 . 
- borgerens behov kan dækkes via deltagelse i generelle tilbud (Lov om Social Ser-

vice § 79) eller fritidsaktiviteter. 
- behovet skal dækkes af regionale/kommunale tilbud på socialområdet (f.eks. bo-

fællesskab). 

- borgeren har mulighed for at benytte lægeordineret, vederlagsfri fysioterapi hos 
privatpraktiserende fysioterapeuter pga. svært fysisk handicap eller varig lidelse.  

- borgeren har behov for specifik lægeordineret behandling herunder massage, var-
me/kulde behandling, ultralyd og smertebehandling. Disse opgaver varetages af 

privatpraktiserende fysioterapeuter. 
- borgeren modtager træning hos privatpraktiserende fysioterapeut, der er dækket 

via egen sundhedsforsikring. 

 
Desuden kan træning som hovedregel ikke bevilges efter Lov om Social Service § 86, 

når 
- borgeren har en genoptræningsplan efter Sundhedslovens § 140.  
- borgeren deltager i patientrettede forløb efter Sundhedslovens § 119. 
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Lov om Social Service 
 

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktive-

rende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke 

persongrupper der kan benytte tilbuddene. 

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter 

stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen. 

 

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp 

til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

§ 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsned-

sættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 

færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særli-

ge sociale problemer har behov herfor. 

 

§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig 

karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 

særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare 

eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås 

gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. 

 
 

Sundhedsloven 
 
§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i for-

hold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til bor-

gerne. 

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissekto-

ren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. 

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter ud-

skrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om gen-

optræningsplaner. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de 

kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 

ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom 

med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mu-

lighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 

§ 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksis-

sektoren efter lægehenvisning. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysiote-

rapeut 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. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 

og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud. 
 


