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Side 1 

 

  

 
Referat fra møde i træningsgruppen den 26. maj 2015  
 
Deltagere: Inger Buhl Foged, Helene Henrichsen, Jannie Fogh 
Kristensen, Lene Lange, Helle Kruuse-Andersen, Jim Jensen, Mette 
Schrøder og Charlotte Jensen. 
 
Afbud: Merete Stubkjær Christensen. 
 
 
1: Genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering 

Helene har spurgt kommunerne, om de kan håndtere at få den 
tværfaglige status i stedet for en GOP, når borgerne skal have en 
genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. 
 
Kommunerne peger på, at de har behov for at få en GOP og ikke kun 
en tværfaglig status. 
 
Vi aftaler følgende: Hammel Neurocenter udarbejder en GOP til 
almindelig ambulant genoptræning og markerer, at der er tale om en 
GOP til specialiseret rehabilitering. Vedlægger den tværfaglige 
statusrapport. Det er vigtigt, at borgerne får det rette følgebrev 
udleveret! 
 
Sekretærerne skal manuelt rette koden for genoptræningsplanen. 
 
Der er behov for, at Hammel Neurocenter stratificerer patienterne.  
 
Tidsplan: Ordnes inden sommerferien. 
 
Drøftes på næste møde i gruppen. 
 
 
2: Informationsbrev til specialiseret genoptræning 

Der er behov for, at informationsbrevene bliver meget mere 
læservenlige. Alle informationsbreve tilrettes, når vi får den nye 
MedCom standard. Vi skal have borgere til at læse brevene igennem. 



 

Side 2 

Regionen har kommunikationsmedarbejdere og patientvejledere, som 
kan hjælpe med at udforme brevene. 
 
Udkastet blev godkendt. 
 
Husk at sætte punktet på dagsordenen fremover! 
 
 
3: MedCom 
Deadline for ibrugtagning af den nye MedCom skabelon er flyttet til 2. 
maj 2016. 
 
Vi har behov for at få en brugerflade, der fungerer fra første færd.  
 
Vi har fortsat udfordringer, fordi vi ikke har it-understøttelse.  
 
Vi forventer, at MedCom standarden fungerer, når vi får den. 
 
Status for organisatorisk implementering: Vi fortsætter med business 
as usual ifht. almindelig og specialiseret genoptræning (fortsætter 
med at bruge den gamle standard uden ændringer), men vi vil 
udarbejde genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. 
 
 
4: Konsekvensskema 

Vi gennemgik konsekvensskemaet – se vedlagte reviderede version. 
 
Bekendtgørelse § 2.3 drøftes på næste møde i gruppen. Her ser vi på 
antallet af GOP til specialiseret rehabilitering. 
 
 
Stratificering af almindelig ambulant genoptræning 
Nogle kommuner efterspørger, at træningsgruppen udarbejder et 
udkast til, hvordan den almindelige ambulante genoptræning 
stratificeres i forhold til træning på basalt og avanceret niveau.  
 
Træningsgruppen anbefaler, at stratificeringen drøftes på mødet 
mellem de kommunale ledere i september. Jannie og Helene 
udarbejder et oplæg, som kan behandles på mødet. 
 
Beskrivelsen af stratificeringen kan behandles i Temagruppen BPTR. 
 
Helle sender materiale om kompetencer til træningsgruppen. 
 
 
5: Hvad rører sig i kommunerne/på hospitalerne i forhold til 

den nye bekendtgørelse 

Helle har ikke oplevet problemer i Aarhus-klyngen. 



 

Side 3 

 
Helene har ikke hørt om problemer i Vest-klyngen. Hospitalerne og 
kommunerne er optaget af implementeringen. 
 
Lene har ikke hørt om problemer i Horsens-klyngen. Gennemfører 
audit på genoptræningsplaner i efteråret. 
 
 
6: Næste møde 

Forløbsprogramgrupperne arbejder med stratificering indenfor 
hjertesygdomme og KOL. 
 

• Snitfladekatalog 
• Genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering 
• Konsekvensskema 
• Tilbagemelding fra møde mellem de ledende terapeuter 

 
Charlotte drøfter med formandskabet for temagruppen BPTR, hvem 
der udarbejder snitfladekatalog for psykiatriske patienter, der har 
behov for en genoptræningsplan. 
 
 
7: Eventuelt 

Besparelser i regionen. Endelig afklaring om besparelserne i 
september 2015.  
 
 
 
Referent: Charlotte Jensen 
 
 
 
 
 


