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Kommissorium for

arbejdsgruppen vedr. genoptræningsplaner til borgere 
med psykisk sygdom

I den nye bekendtgørelse og vejledning er der sat fokus på, at der skal 
udarbejdes genoptræningsplaner til borgere med psykisk sygdom, når 
der er et lægefagligt begrundet behov herfor. Psykiatrien har siden 2007 
skullet udarbejde disse genoptræningsplaner men det begrænset, hvor 
mange genoptræningsplaner der er blevet udarbejdet. 

Formål
Arbejdsgruppen skal identificere hvilke funktionsnedsættelser, som kan 
nødvendiggøre en genoptræningsplan til borgere med psykisk sygdom.

Eksempler på funktionsnedsættelser, der måske kan nødvendiggøre en 
genoptræningsplan kan omfatte:

 Patienter, som er fysisk svækket, har livsstilssygdomme mm.

 Patienter, som skal genoptrænes efter en somatisk lidelse, men som 
pga. den psykiske sygdom ikke kan deltage i de almindelige 
træningsforløb.

 Patienter med psykisk sygdom, som har et genoptræningsbehov, der retter sig mod den 
mentale funktionsnedsættelse pga. den psykiske sygdom.

Indsatsen vil imidlertid medføre, at antallet af genoptræningsplaner formentlig vil stige, fordi 
psykiatrien indtil nu har udarbejdet relativt få genoptræningsplaner. Arbejdsgruppen skal have 
fokus på de økonomiske konsekvenser af en øget indsats.  

Organisering
Arbejdsgruppen består af følgende repræsentanter:

 Temagruppen for voksenpsykiatri (udpeger en kommunal og en hospitalsrepræsentant)

 Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri (udpeger en kommunal og en 
hospitalsrepræsentant)

 Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering (udpeger en kommunal 
og en hospitalsrepræsentant)
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Formandskabet sammensættes med en regional repræsentant fra Temagruppen for 
Voksenpsykiatri og en kommunal repræsentant fra Temagruppen vedr. behandling, pleje, 
træning og rehabilitering.

Formandskabet sørger for sekretariatsbetjeningen til arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen refererer til sundhedsstyregruppen. Det færdige oplæg forelægges de tre 
temagrupper til høring inden godkendelse i Sundhedsstyregruppen.

Tidsplan
Psykiatridirektørkredsen har planlagt en temadag i regi af Danske Regioner ultimo 2016, som 
forudsætter at der er gjort erfaringer med genoptræningsplaner til borgere med psykisk sygdom. 
Arbejdsgruppen starter op i april 2016 med forventet afrapportering i 3. kvartal. 

Baggrundsmateriale
- Vejledning og bekendtgørelse
- Hækkerups svar
- Eventuelt materiale fra Region Syddanmark


