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Udarbejde notat vedr. ny 
bekendtgørelse og vejledning 
for genoptræning. Beskrive 
konsekvenserne for det 
tværsektorielle samarbejde

Temagruppen for 
BPTR

Revision af 
snitfladekataloget. 
Temagruppen BPTR har 
besluttet, at 
snitfladekataloget ikke 
opdateres og anvendes

Temagruppen for 
BPGR

Udarbejde værktøjskasse 
vedr. Det Gode 
Genoptræningsforløb

Temagruppen for 
BPTR

Fleksible åbningstider  

Gennemføre analyser af, om 
der er behov for at tilpasse 
åbningstiden til 
genoptræning og 
rehabilitering og, om det er 
mere omkostningseffektivt

Kommunerne og 
hospitalerne

Genoptræningsplaner til 

rehabilitering på 

specialiseret niveau

Hospitalerne udarbejder 
genoptræningsplaner til 
rehabilitering på specialiseret 
niveau

Hospitalerne anvender 
genoptræningsplan til almen 
genoptræning, når de 
udarbejder 
genoptræningsplaner til 
rehabilitering på specialiseret 
niveau. Dette fortsætter, 
indtil den nye MedCom 
standard kan implementeres. 
Herefter udarbejdes 
genoptræningsplanerne i den 
nye MedCom standard. 
Implementeret 4. september 
2016

Hospitalerne

Teknisk og organisa-

torisk implementering af 

ny MedCom standard i 

kommunerne

Kommunerne har 
implementeret den nye 
MedCom standard, som skal 
bruges til 
genoptræningsplaner

Kommunerne modtager den 
nye MedCom standard til 
genoptræningsplaner, når 
den er klar til brug i efteråret 
2016. Hospitalerne og 
kommunerne implementerer 
hele bekendtgørelsen om 
genoptræningsplaner. 
Temagruppen for BPTR 
udarbejder retningslinjer for, 
hvordan den nye MedCom 
standard for 
genoptræningsplaner skal 
anvendes, herunder hvordan 
hele bekendtgørelsen om 
genoptræningsplaner 
implementeres. 
Implementeret XXXX

Temagruppen for 
BPTR, 
hospitalerne og 
kommunerne

Teknisk og organisatorisk 

implementering af ny 

MedCom standard på 

hospitalerne

Hospitalerne har 
implementeret den nye 
MedCom standard, som skal 
bruges til 
genoptræningsplaner

Hospitalerne anvender den 
nye MedCom standard til 
genoptræningsplaner, når 
den er klar til brug i efteråret 
2016. Hospitalerne og 
kommunerne implementerer 
hele bekendtgørelsen om 
genoptræningsplaner. 
Temagruppen for BPTR 
udarbejder retningslinjer for, 
hvordan den nye MedCom 
standard for 
genoptræningsplaner skal 
anvendes, herunder hvordan 
hele bekendtgørelsen om 
genoptræningsplaner 
implementeres. 
Implementeret 4. september 
2016

Temagruppen for 
BPTR, 
hospitalerne og 
kommunerne

Implementering af 

udførelsen af rehabili-

tering på speciali-seret 

niveau

Kommunerne implementerer 
udførelsen af rehabilitering 
på specialiseret niveau

Kommunerne udfører 
rehabilitering på specialiseret 
niveau. Implementeret XXXX

Kommunerne

Stratificering af den 

almene genoptræning

Kommunerne implementerer 
stratificeringen mellem 
almen genoptræning på 
basalt niveau og almen 
genoptræning på avanceret 
niveau

Kommunerne skal på 
baggrund af 
genoptræningsplan til almen 
genoptræning vurdere, om 
en borger skal have 
genoptræning på basalt eller 
avanceret niveau. 
Kommunerne har udarbejdet 
et fælles værdidokument, 
som beskriver de 
overordnede principper, der 
lægges til grund for 
stratificeringen. Dokumentet 
udarbejdes i regi af 
netværket for kommunale 
ledere på træningsområdet. 
Implementeret 1/1 2016

Kommunerne 

Genoptræningsplaner til 

borgere med psykisk 

sygdom

Det er fremhævet i 
Vejledning om genoptræning 
og vedligeholdelsestræning i 
kommuner og regioner, at 
der skal udarbejdes 
genoptræningsplaner til 
borgere med psykisk 
sygdom, når der er et 
lægefagligt begrundet behov 
herfor.

Temagruppen for BPTR 
udarbejder et 
snitfladekatalog for 
genoptræning til borgere 
med psykisk sygdom

Temagruppen for 
BPTR

Det gode genoptræ-

ningsforløb

Indikatorer Baseline

Nedsætte arbejdsgruppe, 
som skal udvikle Det Gode 
Rehabiliteringsforløb til 
værktøjskassen, samt 
afprøve og udvikle nye 
metoder, som understøtter 
integrerede 
rehabiliteringsforløb. Fokus 
på at skabe sammenhæng 
mellem behandling, træning, 
rehabiliteringsindsats og 
arbejdsmarkedsområdet

Temagruppen for 
BPTR

Mål

Genop-
træning 
og 
rehabi-
litering

1. Flere 
borgere er 
trygge når de i 
deres 
behandlingsfor
løb krydser 
sektorgrænser                                                                                                                                                                  

Emne

Opfølgn
ing/TA

Tid
20162015

Handling

Beskrive det gode 
rehabiliteringsforløb

Sammenhængende 

rehabiliteringsforløb

Organisa-
torisk 
forankringIndsats Aktivitet

Beskrive det gode 
genoptræningsforløb


