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Sundhedslovens bestemmelser om genoptræning efter udskrivning fra 
sygehus omfatter alle patienter uanset diagnose og alder, der på 
udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for 
genoptræning, der relaterer sig til den aktuelle sygehuskontakt. Dette 
gælder også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling. 
 
Hidtil har der kun været udarbejdet et begrænset antal genoptræningsplaner 
vedr. borgere, der udskrives fra psykiatrisk afdeling.  
Kommunerne og Region Midtjylland ønsker at sætte øge fokus på området 
med nedsættelse af en arbejdsgruppe. 
 
Formål 

 
Formålet med arbejdsgruppen er via øget viden om målgrupper og behov at 
medvirke til, at de borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for 
genoptræning efter udskrivelse fra en psykiatrisk afdeling, får en 
genoptræningsplan. 
 
Opgave 

Arbejdsgruppen skal identificere i hvilke situationer, der skal udarbejdes en genoptræningsplan 
til borgere med psykisk sygdom. Der skal i dette arbejde være opmærksomhed omkring, at 
kommunerne har sundhedstilbud, som også hospitalerne kan henvise til – f.eks. via 
forløbsprogrammerne for hjerte, Kol, diabetes m.m. 
Henvisninger til kommunale sundhedstilbud sker via særlige henvisningsskemaer og ikke via 
genoptræningsplaner. 
 
 
Arbejdsgruppen skal undersøge, om borgerne har fået et relevant tilbud, selvom de ikke har fået 
en genoptræningsplan.  
 
 
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) 
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Side 2

• Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering (udpeger en kommunal 
og en hospitalsrepræsentant) 

• 1 sekretær 

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/primo 
2017, som forudsætter at der er gjort erfaringer med genoptræningsplaner til borgere med 
psykisk sygdom. Arbejdsgruppen starter op i juni 2016. 
 
Afrapporteringen behandles på Sundhedskoordinationsudvalgets første møde i 2017.   
 
Afrapporteringen behandles inden da i: 

• Temagruppen vedr. voksenpsykiatriden  
• Temagruppen vedr. børne-ungepsykiatri  
• Temagruppen vedr. behandling, pleje, træning og rehabilitering/Genoptræningsgruppen  
• Sundhedsstyregruppen  

 
 
Baggrundsmateriale 

- Vejledning og bekendtgørelse 
- Endeligt svar på spm. 203 (Alm.del) fra ministeren for sundhed og forebyggelse (stillet af Folketingets 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg  den 17. november 2014) 

- Eventuelt materiale fra Region Syddanmark 
 


