
Godkendelse af monitorering af tidsfrister for genoptræningsplaner 
(DAK)

REFERAT
Indstillingerne blev tiltrådt.
Det blev bemærket, at kommunerne har 7 kalenderdage som tidsfrist for opstart af genoptræning 
og Regionen har 14 kalenderdage. Den kommunale følgegruppeformand bemærkede at årsagen 
hertil, er at kommunerne er underlagt lovhjemmel ift. opstart af genoptræning, dette er regionen 
ikke.

Det blev slutteligt bemærket at det opleves at nogle sygehuse ikke leverer Genoptræningsplaner 
tids nok. Der var enighed om behovet for en lokal drøftelse omkring samarbejdet vedr. rettidig 
afsendelse af genoptræningsplaner.

RESUMÉ
Aftalen om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser blev revideret i 2019 på baggrund af en 
ny bekendtgørelse på området. I aftalen indgår en plan for monitorering, ligesom der er angivet en 
række succeskriterier. 
Resultaterne af monitoreringen i 2020 viser, at borgerne i høj grad får tilbudt opstart af 
genoptræningsindsatser indenfor aftalens tidsfrister på henholdsvis 7 dage for almene 
genoptræningstilbud og 14 dage på specialiserede genoptræningstilbud.

Genoptræningsplaner skal efter bekendtgørelsen afsendes på udskrivelsesdatoen, men her ligger 
særligt andelen af de almene genoptræningsplaner et stykke under succeskriteriet på 95 %.
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering opfordrer derfor sygehusene til at drøfte rettidig 
afsendelse ved involvering af de lokale samordningsfora og i dialog med kommunerne. 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering indstiller samtidig, at monitoreringen fremadrettet 
skal automatiseres, og bestå af data fra Sundhedsdatastyrelsen og eksisterende datatræk fra 
kommuner og region.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER FRA DEN KOMMUNALE FØLGGRUPPESKERETÆR
Monitoreringen viser, at sygehusene i 1 ud af 3 tilfælde ikke får tilsendt genoptræningsplanen til 
kommunerne rettidigt, hvilket kan betyde at kommunen kan få svært ved at overholde fristen for 
opstart indenfor 5 dage efter udskrivelse. Kommunerne opfordres til at øge samarbejdet med de 
omkringliggende sygehuse i forhold til evt. lokale udfordringer med rettidig afsendelse af 
genoptræningsplanerne.
Den fremadrettede kommunale monitorering forslås fremadrettet at baseres på datatræk fra 
kommunerne, omkring tilbud af opstart af genoptræning. Det vil kræve færre ressourcer end den 
manuelle monitorering, der blevet foretaget i 2020.

Den kommunale følgegruppeformand, Marit Nielsen-Man, kan på mødet uddybe ved behov. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen om monitoreringsresultatet til efterretning



 Godkender at monitoreringen fremadrettet baseres på datatræk fra Sundhedsstyrelsen 
samt kommunale og regionale databaser.

 Godkender at spørgsmålet om rettidig afsendelse af genoptræningsplaner skal drøftes i de 
enkelte samordningsfora.

INDSTILLING
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen om monitoreringsresultatet til efterretning.
 Godkender at monitoreringen fremadrettet baseres på datatræk fra Sundhedsstyrelsen 

samt kommunale og regionale databaser.
 Godkender at spørgsmålet om rettidig afsendelse af genoptræningsplaner skal drøftes i de 

enkelte samordningsfora.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter 
udskrivning fra sygehus” 2018 fastsættes ændringer af tidsfrister for opstart af 
genoptræningsplaner og patienters valg af sundhedstilbud efter udskrivelse. Bekendtgørelsen 
betyder blandt andet, at genoptræningsplaner skal udleveres senest på udskrivningstidspunktet, 
og såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningstilbud inden for 7 dage 
efter udskrivning, har borgeren ret til frit at vælge en leverandør af genoptræning blandt de 
leverandører KL har aftale med.

På baggrund af bekendtgørelsen reviderede og godkendte Følgegruppen for genoptræning og 
rehabilitering lokalaftalen: ”Aftale for tidsfrister for opstart af genoptræningstilbud” i 2019.Aftalen 
tager hensyn til det forskellige regelgrundlag for genoptræning på henholdsvis alment og 
specialiseret niveau.

Aftalen indeholder følgende kvalitetsstandarder:
 Ved genoptræning på alment niveau tilbydes borgeren opstart af genoptræningsindsatsen 

indenfor 7 kalenderdage efter udskrivelse, med opstillede undtagelser.
 Ved genoptræning på specialiseret niveau tilbydes borgeren opstart af 

genoptræningsindsatsen indenfor 14 kalenderdage efter modtagelse af 
genoptræningsplanen, med opstillede undtagelser.

Aftalen indeholder ligeledes retningslinjer for monitoreringen og succeskriterier for aftalen:
 ”Aftalen om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser” bør monitoreres årligt, indtil 

der foreligger valide data fra Sundhedsdatastyrelsen på dette område. 

 De lokale samordningsfora er ansvarlige for indsamling af data i forbindelse med 
monitorering, og for at give lokalt medejerskab i forhold til opgaven; 
følgegruppesekretariatet udarbejder spørgeskema med retningslinjer for udfyldelsen og 
samler resultaterne.



 Registreringen af genoptræningsplaner foregår forskelligt i kommunerne og på 
sygehusene. Kommunerne får udvalgt to uger, hvor alle genoptræningsplaner gennemgås, 
mens sygehusene får udvalgt 8 uger med 5 genoptræningsplaner pr. uge.

 Succeskriteriet på 95 % for overholdelse af ventetidsaftalen gælder for både ”rettidig 
afsendelse af genoptræningsplaner” og ”overholdelse af tidsfrister”.

Løsning og konsekvenser
Monitoreringen af ”Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser” er blevet gennemført 
i 2020 i alle 22 kommuner og på de 4 somatiske sygehusenheder. 
Monitoreringen beror på 1800 almene genoptræningsplaner modtaget i uge 6 og uge 38 i 2020 
samt 147 specialiserede genoptræningsplaner fordelt over otte uger i 2020. 
Monitoreringen viser følgende:

Kommunerne

 68 % af de almene genoptræningsplaner er modtaget senest på udskrivningsdatoen
 92 % af borgerne er blevet tilbudt opstart af genoptræningsindsats rettidigt (indenfor 7 

dage)
 8 % af borgerne har fået tilbudt opstart af genoptræningsindsats senere end: 7 dage efter 

udskrivelse /udskudt start /ikke imødekommet fremskudt startdato

Sygehusene
 86 % af de specialiserede genoptræningsplaner er modtaget senest på udskrivningsdatoen
 82 % af patienterne er blevet tilbudt opstart af genoptræningsindsats rettidigt (indenfor 14 

dage)
 15 % af patienterne har fået tilbudt opstart af genoptræningsindsats senere end: 14 dage 

efter modtagelse af GOP /udskudt start /ikke imødekommet fremskudt startdato (%)

Monitoreringen i 2020 viser, at borgerne i høj grad får tilbudt opstart af genoptræning inden for 
aftalens tidsfrister. Men monitoreringen viser desværre også, at sygehusene i 1 ud af 3 tilfælde 
ikke får sendt genoptræningsplanen til kommunerne rettidigt, hvilket kan betyde, at kommunerne 
får svære ved at overholde tidsfristen for opstart indenfor 7 dage efter udskrivelse. 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering opfordrer derfor sygehusene til at drøfte rettidig 
afsendelse med involvering af de lokale samordningsfora og i dialog med kommunerne. 
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering ønsker ligeledes at fortsætte monitoreringen, 
med særligt fokus på rettidig afsendelse af genoptræningsplaner.

Den fremtidige monitorering
Manuel monitorering har krævet mange ressourcer i kommunerne og på sygehusene. 
Monitoreringen vil fremadrettet kunne erstattes af datatræk fra Sundhedsdatastyrelsen, 
kommunerne og regionen.
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering indstiller på denne baggrund, at monitoreringen 
af tidsfrister for opstart af genoptræningstilbud fremadrettet monitoreres på følgende måde:

 Rettidig afsendelse af almene genoptræningsplaner kan trækkes via 
Sundhedsdatastyrelsen.

 Rettidig afsendelse af specialiserede genoptræningsplaner kan trækkes via 
Sundhedsdatastyrelsen

 Tilbud af opstart af genoptræning i kommunerne kan trækkes i de kommunale databaser
 Tilbud af opstart af genoptræning på sygehusene kan det trækkes i regionens database



Monitoreringen vil foregå i slutningen af 2021.

Proces
Resultaterne af monitoreringen sendes til de lokale samarbejdsfora og implementeringsgrupperne.

BILAG 
 Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser


