
Rammer for evaluering af ’Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner 
 
I ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter 
udskrivning fra sygehus” (BEK nr. 1088 af 06/10/2014), fremgår af §3:  

 
”Genoptræningsplanen skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra 
sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov herfor”. 
 
Region Syddanmark har med de 22 kommuner indgået ’Aftale om tidsfrist for opstart af 
genoptræningsplaner’ med ikrafttrædelse den 1. januar 2015. 
 
I aftalen fremgår det, at:  
  

• Alle genoptræningsforløb igangsættes inden for 14 kalenderdage efter modtagelse af 
genoptræningsplanen. 

• Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde 
genoptræningsforløbet tidligere end de 14 dage, angiver sygehuset en startdato og en 
sundhedsfaglig begrundelse herfor. Begrundelsen skal indeholde oplysninger om den 
enkelte patients funktionsevne og være individuel relevant for den pågældende patient. 

• Hvis en patient har et sundhedsfagligt begrundet behov for at begynde 
genoptræningsforløbet senere end de 14 dage, angiver sygehuset en startdato og en 
sundhedsfaglig begrundelse herfor. 

 
Det fremgår ligeledes i aftalen, at Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering igangsætter en 
undersøgelse af følgende spørgsmål: 
 

• I hvilket omfang og hos hvilke patientgrupper anvender sygehusene muligheden for at 
angive en startdato for igangsættelse af den kommunale genoptræning – henholdsvis 
tidligere og senere end 14 dage. 

• Hvilke begrundelser angives? 
• I hvilket omfang lever kommunerne op til tidsfristerne angivet i genoptræningsplanen 

 
Region Syddanmark udarbejdede i perioden oktober 2015 – februar 2016  rapporten 
’Delevaluering af aftalen om tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser’, som primært 
omhandlede implementeringen af og kendskabet til ventetidsaftalen.  
 
Med det sigte at besvare ventetidsaftalens spørgsmål  foreslår Følgegruppe for Genoptræning og 
Rehabilitering , at der iværksættes en bredere evaluering af ventetidsaftalen, hvor følgende 
målepunkter indgår:  
 

• Kommunerne  
o Andelen af almene genoptræningsplaner hvori, der er angivet en fremrykkelse? 
o Er der angivet en sundhedsfaglig begrundelse? 
o Andelen af almene genoptræningsplaner hvori, der er angivet en udskydelse? 
o Er der angivet en sundhedsfaglig begrundelse? 



o Er den tidsfrist for påbegyndelse af genoptræningsindsatsen, som fremgår af 
genoptræningsplanen, overholdt? 

 
•  Sygehusmatriklerne (somatiske såvel som psykiatriske) 

o Andelen af specialiserede genoptræningsplaner hvori, der er angivet en 
fremrykkelse? 

o Er der angivet en sundhedsfaglig begrundelse? 
o Andelen af specialiserede genoptræningsplaner, hvori, der er angivet en 

udskydelse? 
o Er der angivet en sundhedsfaglig begrundelse? 
o Er den tidsfrist for påbegyndelse af genoptræningsindsatsen, som fremgår af 

genoptræningsplanen, overholdt? 
 
Det er indstillingen i Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering, at der ikke inden for en 
undersøgelse af det foreslåede omfang kan defineres nogle undergrupper af patienter, som det vil 
give mening at undersøge særskilt. Til gengæld har følgegruppen udvidet undersøgelsens 
perspektiv til også at omfatte håndteringen af specialiserede genoptræningsplaner på sygehusene, 
såvel somatiske som psykiatriske, for dermed at adressere eventuelle tværsektorielle udfordringer 
på området. 
 
Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering foreslår følgende procedure for evalueringen: 
 

1. Sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering  sender 
undersøgelsesmateriale til kommunerne og sygehusene,når godkendelse af undersøgelsen 
foreligger med referatet fra Det Administrative Kontaktforum . 

2. Hver kommune sender opgørelse over i alt 20 almene genoptræningsplaner fordelt på uge 
17, uge 33 samt uge 46 i 2016 samt uge 6 i 2017 til sekretariatet for Følgegruppe for 
Genoptræning og Rehabilitering senest 1. juni 2017. De fem første genoptræningsplaner 
modtaget i disse uger indgår i undersøgelsen. 

3. Hver  sygehusmatrikel sender opgørelse over i alt 20 specialiserende genoptræningsplaner 
fordelt på uge 17, uge 33 samt uge 46 i 2016 samt uge 6 i 2017 til sekretariatet for 
Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering senest 1. juni 2017. De fem første 
genoptræningsplaner modtaget i disse uger indgår i undersøgelsen. Det bemærkes, at som 
følge af det mere begrænsede patientflow og deraf følgende lavere antal patienter med 
behov for specialiseret genoptræning, vil det næppe være alle psykiatriske 
sygehusmatrikler, som kan indgå med fem genoptræningsplaner fra de relevante uger. 

4. Sekretariatet for Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering sammenskriver 
kommuners og sygehusenheders besvarelser med henblik på drøftelse i Følgegruppen den 
14. august 2017. På baggrund af de indkomne besvarelser, drøfter Følgegruppe for 
Genoptræning og Rehabilitering ligeledes, om der er behov for en løbende monitorering af 
området. 

5. Der sigtes mod, at evalueringen af ventetidsaftalen forelægges Det Administrative 
Kontaktforum den 22. september 2017.  

 


