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Side 1 

 

Arbejdsgruppen vedr. genoptræning  

 
 
Referat fra møde den 8. april 2015 vedr. genoptræning 

 
Deltagere: 

Jim Jensen (deltog i stedet for Merete Stubkjær Christensen), Inger 
Buhl Foged, Lene Lange, Jannie Fogh Kristensen, Helle Kruuse-
Andersen, Helene Henrichsen, Charlotte Jensen 
 
 
1. Beslutning fra Sundhedskoordinationsudvalget 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte vores indstilling.  
 

• At det godkendes, at hospitaler og kommuner fortsætter hidtil 
praksis indtil der foreligger en ny MedCom standard. 
Hospitalerne vil sikre at patienter der har ret til en 
genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering får denne. 
Neurorehabiliteringsenhederne i Hammel, Skive og Lemvig 
sender tværfaglige statusrapporter til kommunerne, når 
patienterne udskrives. 

  
• At Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse informeres om 

Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning, herunder 
udfordringerne for implementeringen af ny bekendtgørelse om 
genoptræning med særlig fokus på manglende it-
understøttelse. 

 
 
2. Konsekvensskemaet 

Specialiseret rehabilitering – hvordan gør Hammel Neurocenter (HN) i 
dag? HN drøfter de enkelte patienter med de pågældende kommuner. 
HN udarbejder en tværfaglig statusrapport, og henviser til den 
tværfaglige statusrapport i genoptræningsplanen.  
 
Behov for ny praksis på HN: Skal beskrive rehabiliteringsbehovet 
mere tydeligt i henhold til den nye bekendtgørelse.  
 
Aftale: Hospitalet koder ”Specialiseret rehabilitering” i EPJ og sender 
en tværfaglig statusrapport til kommunen, hvori det tydeligt fremgår, 
at der er tale om specialiseret rehabilitering. Men kan kommunerne 
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håndtere, at de kun får en tværfaglig statusrapport og ikke en 
genoptræningsplan? Helene undersøger dette. Jim undersøger, om 
metoden er mulig på HN. Relevant for HN, Skive og Vestdansk Center 
for Rygskade. Lene kontakter Vestdansk Center for Rygskade. Jim 
undersøger, hvordan den tværfaglige status sendes til kommunerne – 
den bør sendes elektronisk. Deadline 2 uger. 
 
Tilføjet efterfølgende: Lene har talt med Lasse Thulstrup fra VCR. Han 
oplyser, at deres patienter oftest får en genoptræningsplan til 
almindelig ambulant genoptræning. Nogle patienter for en 
genoptræningsplan til specialiseret ambulant genoptræning på VCR. I 
ganske få tilfælde udarbejdes en mere omfattende plan – det som 
fremover vil være en genoptræningsplan til specialiseret 
rehabilitering. Tidligere har det være en genoptræningsplan til 
almindelig ambulant genoptræning ledsaget af en statusbeskrivelse 
og en kontakt til kommunen. Lasse oplyser, at det ikke bør være et 
problem for VCR at udarbejde en statusrapport og undlade 
genoptræningsplaner til almindelig ambulant genoptræning til de 
patienter, som har behov for specialiseret rehabilitering. Dette gælder 
for overgangsperioden indtil den nye MedCom standard udkommer. 
Lasse afventer tilbagemelding fra genoptræningsgruppen. 
 
Tilføjet efterfølgende: Jannie har undersøgt, hvordan kommunerne 
skal håndtere de nye SKS-koder. Indtil videre er det kun 
hospitalerne, der skal anvende de nye koder for udarbejdelse af de 
tre typer genoptræningsplaner, og start/slutkoderne hvis de laver 
almen genoptræning for en kommune. Der er ikke krav om start og 
slut koder på genoptræningsforløb i kommunerne. Måske vil de blive 
taget i brug, men som sagt ingen beslutning om dette. 
  
Dog er det er krav i den nye bekendtgørelse, at kommunerne 
sundhedsfagligt vurderer, om genoptræning er på basalt eller 
avanceret niveau og dokumentere dette i patientjournalen 
sundhedsfagligt. Derudover kan det monitoreres på forskellig vis 
afhængig af den kommunale anvendelse af eget omsorgssystem. Det 
er ikke krav om national indberetning på nuværende tidspunkt. 
Sundhedsstyrelsen har dog ladet os forstå, at de nok engang vil 
spørge os til fordelingen i kommunerne. 
 
 
Følgebreve:  

De gamle følgebreve til almindelig og specialiseret genoptræning skal 
opdateres, når den nye MedCom standard udkommer. De er svære at 
forstå for patienterne og, og patienterne stiller mange spørgsmål til 
dem. Det haster dog med at få udarbejdet et følgebrev til 
specialiseret rehabilitering. Helle og Jim udarbejder et forslag til 
følgebrev til specialiseret rehabilitering. Deadline udgangen af april. 
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Husk at få brevet omkring patientvejlederne – dette sørger Charlotte 
for, når udkastet er klar. 
 
 
Stratificeringsmodel for basal og avanceret genoptræning: 

Stratificering af basal og avanceret genoptræning drøftes i 
kommunalt forum i september. Der arbejdes lokalt med 
stratificeringsmodeller.  
 
Ønskeligt med en vis konsensus om stratificeringsniveauer. Der skal 
dog være plads til lokale forskelle.  
 
Det kunne være en fordel, hvis kommunerne registrerer, om 
genoptræningsplanerne er på basalt eller avanceret niveau for at 
kunne sammenligne antallet af de to former for genoptræning. 
 
Vi afholder et temamøde for kommunale og regionale ledere indenfor 
træningsområdet, når den nye MedCom skabelon kan benyttes.  
 
 
Konsekvensskema:  

Charlotte tilretter konsekvensskemaet. 
 
Arbejdsgruppen forventer, at midlertidig procedure for specialiseret 
rehabilitering og de nye følgebreve er på plads 1. juni 2015.  
 
 
3. Elektronisk kommunikation 

Skriftlig orientering fremgår af dagsordenen. 
 
Sundhedsstyrelsen vil udarbejde understøttende materiale til en nye 
MedCom standard. 
 
 
4. Kommunikations- og implementeringsstrategi 

Vi skal have kommunikeret vores beslutning ud, så 
samarbejdsparterne ved, hvad vi gør, indtil vi har den endelige 
MedCom skabelon.  
 
Skriv på hjemmesiden/nyhedsbrev, hvad vi gør nu: 
 

• Business as usual 
• Vi arbejder på ny procedure for specialiseret rehabilitering 

(følgebrev, registrering i EPJ, fremsendelse til kommunen) – 
information følger, når aftaler er på plads. Ny procedure klar 
pr. 1. juni 

• Hvornår opdaterer vi værktøjskassen – afventer ny MedCom 
standard 

• Hvornår opdaterer vi snitfladekataloget – afventer 
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• Nye følgebreve til almindelig og specialiseret genoptræning, 
når vi har den nye MedCom standard 

• Ny MedCom standard 1/10 2015 – men forventes at blive 
senere 

• Når MedCom standarden er klar afholdes fælles tema møde for 
kommunale og regionale ledere 

• Kommunerne arbejder på stratificering af genoptræning på 
basalt og avanceret niveau. 

 
Charlotte udarbejder tekst til hjemmeside og nyhedsbrev på 
baggrund af ovenstående. 
 
 
5. Temamøde for Sundhedskoordinationsudvalget 

 
Forslag til emner: 
 

• Få præsenteret en konkret borgers forløb. F.eks. i Holstebro 
Kommune, hvor de samarbejder med VIA omkring træning og 
læring. Vise sammenhængen i forløbet og overgangene. Få en 
regional terapeut med. Borgeren kan fortælle om sin oplevelse 
af forløbet. 

 
 
6. Værktøjskassen 

 
Vi ønsker en simpel værktøjskasse! 
 
Vi reviderer den, når vi har den nye MedCom skabelon. 
 
Når vi har den nye praksis for specialiseret rehabilitering omkring 1. 
juni, lægges det ind i værktøjskassen.  
 
Link til e-dok dokumenterne i værktøjskassen. 
 
 
7. Næste møde 

 
Charlotte sender forslag til møder ud.  

• Omkring ultimo maj 
• Omkring 1/9 (efter 2. september) 
• Omkring november  

 
 
8. Eventuelt 
Ingen punkter. 
 
Referent: Charlotte Jensen 
 


