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1. Velkomst og præsentation
Referat:
Præsentation af deltagerne.

2. Gennemgang af kommissorium
Referat:
Der er forskellig praksis i regionen omkring GOP til psykiatrien. Vores
opgave er at sætte fokus på GOP'erne til borgere med psykiske
lidelser og sikre en ensartet praksis på tværs af regionen.
Der skal være en faglig begrundet forventning til, at genoptræning
kan bedre borgernes funktionsevne, før der kan udarbejdes en GOP.
Hvis borgerne ikke kan få en bedre funktionsevne ved hjælp af
genoptræning, skal de have et andet tilbud.
Vi skal identificere i hvilke situationer, der skal udarbejdes en GOP til
mennesker med psykisk sygdom.
Der afholdes en national temadag om GOP til psykiatrien (formentlig i
2017).
Forebyggelsespakkerne har bl.a. fokus på den mentale sundhed. Vi
inddrager ikke forebyggelsespakkerne direkte i vores arbejde, men vi
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holder os for øje, at vi har forebyggelsespakkerne.
Forebyggelsespakkerne er et redskab, kommunerne kan anvende. De
kan være en del af det tilbud, en borger skal have i forbindelse med
sin genoptræning.

3. Målgruppe v. Helene og Lene
• Patientgruppen (Lene)
• Udfordringer med snitflader til anden lovgivning (Helene)
• Drøftelse af målgruppen og definition af målgruppen for vores
arbejde
• Udpege 1-2 fra gruppen, som beskriver området
Referat:
Lene gav et bud på, hvem målgruppen er. Både voksne samt børn og
unge, der har haft et forløb i Psykiatrien (indlæggelse eller ambulant
behandling) er omfattet af bekendtgørelsen.
De GOP'er, det har været muligt at fremskaffe fra, er udarbejdet på
Risskov, til voksne og udelukkende til fysiske funktionsnedsættelser.
GOP'erne har været vanskelige at implementere i Psykiatrien. Lene
har ikke kunnet finde GOP'er udarbejdet af ergoterapeuter i Region
Midtjylland. Status er således, at der er behov for at få fokus på at
udarbejde GOP'er til borgere med psykiske lidelser – både fysiske og
psykiske funktionsnedsættelser. Da det vurderes at være enkelt at
afgrænse GOP i forhold til fysiske funktionsnedsættelser, vil vi i
arbejdet med afgrænsningen fokusere på de psykiske
funktionsnedsættelser.
Helene gav et bud på hvilke snitflader der er til anden lovgivning.
•

Vederlagsfri fysioterapi § 140a, Sundhedsloven. Dette er en lille
snitflade, som formentlig ikke er relevant

•

Forebyggelse og sundhedsfremme § 119, Sundhedsloven. Det er
borgerrettede og patientrettede tilbud, som borgere med psykisk
sygdom kan henvises til

•

Børn og unge, Serviceloven
§ 11 Rådgivning, undersøgelse og behandling
§ 32 Træning i særlige dagtilbud og hjemmetræning,
varigt behov
§ 44 Vedligeholdelsestræning, midlertidig og varige
behov. Her har vi den største snitflade
§ 52 Særlig behov for støtte

•

Voksne, Serviceloven
§ 86.1 Genoptræning, funktionsnedsættelse uden
forudgående hospitalskontakt
§ 83 Personlig og praktisk hjælp
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§ 85 Hjælp, omsorg, støtte samt optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder ved betydelig nedsat
funktionsevne eller særlige sociale problemer. Her har vi
en snitflade
§ 86.2 Hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser. Her kan der også være en
snitflade
§ 102 Bevare og forbedre funktioner. Tilbud af
behandlingsmæssig karakter og samme målgruppe som
§ 85.
§ 141 Udarbejde handleplaner
Beskæftigelsesloven og Sygedagpengeloven er også relevant.
Forløbsprogram for depression – Temagruppen for Voksenpsykiatri
har lavet en status for implementeringen af forløbsprogrammet i
kommunerne.
GOP'en er en visitering til genoptræning. GOP'erne sendes til
kommunens lokationsnummer. Kommunen er ansvarlig for at sikre,
at GOP'en sendes videre til den rette afdeling. Kommunerne skal
afklare, hvor genoptræningsopgaven løftes henne.

4. Beskrivelse af kategorier med fysiske og mentale
funktionsnedsættelser i relation til hverdagslivet
• Drøftelse af mulige kategoriseringer med udgangspunkt i
eksempler på udarbejdede genoptræningsplaner
• Udpege 1-2 fra gruppen, som beskriver området
Referat:
Det er en udfordring, at ikke alle terapeuter og læger i Psykiatrien
kender til G-GOP. G-GOP skal være kendt.
Vi tager udgangspunkt i ICF, når vi definerer kategorierne for at have
en fælles forståelsesramme. Det er ikke givet, at ICF vil være lige
kendt og anvendt i Psykiatrien i forhold til at beskrive
funktionsnedsættelse.
Funktionsnedsættelser hos børn og unge:
Jens beskriver mentale og fysiske funktionsnedsættelser hos børn og
unge med udgangspunkt i ICF og beskrivende eksempler.
Giver en status på brugen af GOP i dag.
Præsenteres på næste møde. Deadline 8/11 til Charlotte.
Funktionsnedsættelser hos voksne:
Lene beskriver mentale og fysiske funktionsnedsættelser hos voksne
med udgangspunkt i ICF og beskrivende eksempler.
Giver en status på brugen af GOP i dag.
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Præsenteres på næste møde. Deadline 8/11 til Charlotte.

Helene beskriver formålet med en GOP. Indledning til vores
dokument. Deadline 8/11 til Charlotte.
Vi skal understrege i vores dokument, at vi arbejder med et
udviklingsområde.

5. Næste møde
• Vi skal finde en dato for møde 2. Møde 3 afholdes den 15/11.
• Orientering fra møde i Danske Regioner
• Orientering fra møde hos de ledende kommunale terapeuter
• Drøftelse af dokumenter udarbejdet efter første møde og
præcisering af dokumenterne
• Proces for høring af afrapporteringen
Referat:
15/11 bliver møde nr. 2.
Charlotte laver doodle til januar 2017 til møde 3.

6. Eventuelt
Referat:
Der var ingen punkter under eventuelt.

Referent: Charlotte Jensen
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