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”.
Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark har derfor godkendt følgende aftale, som formelt træder i kraft pr.
1. januar 2015.
Aftalen beskriver, hvordan det kan sikres, at der fastsættes tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatsen, hvor der er et sundhedsfagligt begrundet behov herfor.
Det gælder derfor 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.

Angivelse af tidsfrist

Når der skal angives tidsfrist for opstart af genoptræningsindsatsen, skal dato samt den sundhedsfaglige begrundelse anføres i felt 6
”Henvendelse til patient”. (jævnfør ministeriets udmelding i ”Trin-for-trin guiden vedr. DGOP – Almen genoptræning.
Guiden kan hentes her:
http://www.sum.dk/Sundhed/Kommunale-sundhedsopgaver/~/media/Filer%20-%20dokumenter/DGOP-guides-2015/01Almen-rød.ashx)
Der kan i regi af de lokale samordningsfora indgås supplerende lokale aftaler. De lokale aftaler kan ikke tilsidesætte de generelle
aftaler, der gælder for hele regionen.

Implementering

Hver sektor er ansvarlig for, at aftalen bliver implementeret, herunder at sørge for at alle relevante medarbejdere kender aftalen.

Evaluering

1. oktober 2015 igangsætter Følgegruppe for genoptræning 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
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Annette Lunde Stougaard, Region Syddanmark: annette.stougaard@rsyd.dk
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