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Gæster:
Afbud:
1) Velkomst
2) Evaluering af ventetidsaftalen
Sagsfremstilling
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”.
Hertil kommer at ’Aftale om tidsfrist for opstart af genoptræningsplaner’ godtgør 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.
Sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering har, efter
godkendelse i Det Administrative Kontaktforum, udsendt og rykket for
evalueringsskemaer til kommuner samt hospitalsenheder.
Resultaterne har været forelagt den faglige arbejdsgruppe, der godkendte materialet
og hertil drøftede en mulig procedure for gentagelse af evalueringen.
Indstilling
Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter
nedenstående med henblik på endelig godkendelse i Det Administrative
Kontaktforum den 23. november 2017.:
• Evalueringen af ventetidsaftalen gentages i efteråret 2018 og derefter årligt
indtil Sundhedsdatastyrelsens data kan benyttes.
• Evalueringen udvides, således at dataindsamlingen forlænges fra de
nuværende fire uger til at omfatte otte uger; hver kommune/sygehusmatrikel
vil således skulle gennemgå maksimalt 40 forløb.
• Ansvaret for udfyldelse af evalueringsskemaer henlægges i første omgang til de
lokale samordningfora; resulataterne herfra sammenskrives med henblik på
forelæggelse for følgegruppen og DAK af følgegruppesekretariatet.
Bilag
Bilag 1 – Notat vedr. evaluering af ventetidsaftalen
Referat
Følgegruppen drøftede notat vedr. evaluering af ventetidsaftalen. Notatet tilrettes
administrativt i overensstemmelse med de afgivne bemærkninger ogr udsendes
derefter til respondenterne forud for forelæggelsen i Det Administrative
Kontaktforum den 23. november 2017.
Følgegruppen indstiller til Det Administrative Kontaktforum, at evalueringen af
ventetidsaftalen gentages i efteråret 2018 og derefter årligt, indtil
Sundhedsdatastyrelsens data kan benyttes.
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Følgegruppen indstiller til Det Administrative Kontaktforum, at der fastlægges et
succeskriterium på 90 % for overholdelse af ventetidsaftalen.
Følgegruppen indstiller, at ansvaret for udfyldelse af evalueringsskemaer i første
omgang henlægges til de lokale samordningfora, og at resultaterne herfra
sammenskrives med henblik på forelæggelse for Følgegruppen og DAK af
følgegruppesekretariatet.
Endeligt indstiller Følgegruppen, at evalueringen udvides, således at
dataindsamlingen forlænges fra de nuværende fire uger til at omfatte otte uger; hver
kommune/sygehusmatrikel vil herefter skulle gennemgå maksimalt 40 forløb, når der
stadig gennemgås op til fem forløb pr. uge. Evalueringen udvides ligeledes, så årsager
til at ventetidsaftalen ikke overholdes, inkluderes i spørgeskemaet
3) Tværsektoriel understøttelse af arbejdet med rehabilitering på specialiseret niveau
Sagsfremstilling
Det Administrative Kontaktforum godkendte den 29. januar 2016 en aftale om
afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på
specialiseret niveau.

Endvidere godkendte Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016:
• En skabelon for samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud
og sygehuse om lægefaglig behandling og konsulentbistand
• En skabelon for samarbejdsaftaler mellem specialiserede rehabiliteringstilbud
og institutioner, der bedriver udvikling og forskning.
• En guide til indholdet i samt udarbejdelsen og formidlingen af
genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau.
• En oversigt over krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau
samt løbende kvalitetssikring
Den faglige arbejdsgruppe drøftede den 19. september 2017 en procedure for
opfølgning på aftalen om rehabilitering på specialiseret niveau og anbefaler, at:
• Evalueringen deles i tre faser, hvoraf de to første ligger i det tværsektorielle
felt, mens den tredje alene er et kommunalt anliggende:
o Første fase baseres på en spørgeskemaundersøgelse og varetages af
sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering
med det formål at afdække, hvem der er leverandører af
rehabilitering på specialiseret niveau
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o Anden fase baseres på en spørgeskemaundersøgelse og varetages af
sekretariatet for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering
med det formål at afdække, hvorvidt leverandørerne lever op til de
kvalitetskrav, som er aftalt tværsektorielt.
o Tredje fase baseres på auditgennemgang af enkeltsager og varetages
af de rekvirerende kommuner med det formål at afdække omfanget
af indsatsen samt den borger‐ og pårørende oplevede kvalitet
• Sekretariatet udarbejder spørgeskema samt vejledning til fase et og to.
Indstilling
Det indstilles, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter den
foreslåede procedure for opfølgning på aftalen om rehabilitering på specialiseret
niveau samt udkast til spørgeskema og vejledning. Dette med henblik på endelig
godkendelse i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2017.
Bilag
Bilag 2 – Spørgeskema til første fase af kvalitetssikring af leverandører af
rehabilitering på specialiseret niveau
Biag 3 ‐ Spørgeskema til anden fase af kvalitetssikring af leverandører af
rehabilitering på specialiseret niveau
Referat
Følgegruppen drøftede udkast til spørgeskemaerne vedrørende leverandører af
rehabilitering på specialiseret niveau og besluttede, at spørgeskemaerne tilrettes
administrativt. Hereftersendes de til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum
den 23. november 2017.
Følgegruppen drøftede ligeledes proceduren for kvalitetssikringen af det enkelte
borgerforløb og fandt, at beslutning vedr. formen og tidsplanen for auditering og
undersøgelse af den borgeroplevede kvalitet må henlægges til Sundhedsstrategisk
Forum.
4) Center for Kvalitets undersøgelse af genoptræningsområdet i Region Syddanmark
Sagsfremstilling
Det Administrative Kontaktforum godkendte den 22. juni 2017 rapporten udarbejdet
af Center for Kvalitets (CfK) vedr. kvantitativ undersøgelseaf antallet af
genoptræningsplaner fordelt på sygehusenheder i Region Syddanmark og de 22
syddanske kommuner, på baggrund af senest tilgængelige data.
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Det Administrative Kontaktforum bad ligeledes Følgegruppen for økonomi, kvalitet
og effekt om et oplæg til et forskningsprojektet, hvor der er fokus på effekten af
genoptræning, således at Det Administrative Kontaktforum på et kommende møde
drøfter et oplæg til design, finansiering mv. af et ph.d.‐studie.
Efter aftale mellem Følgegruppen for Økonomi, Kvalitet og Effekt samt Følgegruppen
for Genoptræning og Rehabilitering, placeres opgaven under sidstnævnte
følgegruppe.
Den faglige arbejdsgruppe drøftede den 19. september 2017 et muligt ph.d.‐studie og
påpegede, at:
• Formålet med et eventuelt studie kan med fordel tydeliggøres
• Et eventuelt studie gennemføres med et multifacetteret design, fx bestående
af 1) et litteraturstudie, der afdækker effekter af genoptræning, 2) en
effektevaluering, der adresserer de deltagende borgeres funktionsniveau og
oplevelse af kvalitet og 3) en samfundsøkonomisk analyse af
genoptræningens effekter.
Indstilling
Der indstilles til, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering drøfter en
præcisering af formålet med et eventuelt ph.d.‐studie med det formål, at den faglige
arbejdsgruppe kan arbejde videre med et oplæg på møde den 23. november 2017. I
den forbindelse kan følgegruppen også med fordel drøfte, hvilke patientgrupper, det
vil være relevant at undersøge i forbindelse med en effektevaluering og en
samfundsøkonomisk analyse.
Referat
Følgegruppen drøftede en præcisering af formålet med et eventuelt ph.d.‐studie og
besluttede, at sekretariatet primo 2018 planlægger et fællesmøde mellem
Følgegruppen, den faglige arbejdsgruppe samt VIVE med henblik på at drøfte et
eventuelt projekt.
5) Rapport om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Sagsfremstilling
Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle
komme med forslag, der kunne indgå i en plan for det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen. Udvalget, der bestod af KL, Danske Regioner og Staten, blev nedsat i
januar 2016.
Udvalget offentliggjorde den 26. juni 2017 20 anbefalinger til et styrket nært og
sammenhængende sundhedsvæsen.
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Anbefalingerne skal jf. økonomiaftalen for 2018 understøtte fremtidens
sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur.
Indstilling
Der indstilles til, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering tager
orienteringen til efterretning.
Bilag
Bilag 4 – Afrapportering om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Referat
Følgegruppen drøftede rapporten og noterer at den ikke mindst omhandler
økonomiske incitatmentsstrukturer og i den forbindelse kan den understøtte et
eventuelt projekt omhandlende genoptræningsområdet i Region Syddanmark.
6) Tematisering i Sundhedskoordinationsudvalget
Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget skal den 31. oktober 2017 drøfte en udvidet status
fra Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. Følgegruppen skal tillige
fremlægge et oplæg, indeholdende supplement til de konkrete cases og indsatser,
som der løbende afrapporteres på som led i arbejdet med sundhedsaftalen. Formålet
er at synliggøre de resultater, som det tværsektorielle sundhedssamarbejde skaber
og de effekter, som det har for borgerne.
Den faglige arbejdsgruppe drøftede den 19. september 2017 hvilken del af
Følgegruppens portefølje, der skal suppleres med en case, der viser effekten for
borgerne af følgegruppens arbejde i Sundhedskoordinationsudvalget.
Arbejdsgruppen anbefaler, at :
• Èn eller to repræsentanter fra Følgegruppen for Genoptræning og
Rehabilitering tiltræder mødet i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik
på at fremlægge porteføljeoversigten
• En regional forløbskoordinator for borgere med samtidig psykisk lidelse og
misbrug tiltræder mødet i Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på at
fremlægge den borgerrettede vinkel i indsatsen.
Indstilling
Der indstilles til, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering:
• drøfter hvem, der deltager i fremlæggelsen for Sundhedskoordinationsudvalget
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• godkender, at en regional forløbskoordinator for borgere med samtidig psykisk
lidelse og misbrug tiltræder mødet
Referat
Følgegruppen drøftede fremlæggelsen i Sundhedskoordinationsudvalget og
besluttede, at sekretariatet udarbejder materiale med henblik på, at den regionale
formand kort præsenterer Følgegruppens porteføljestyringsværktøj.
Den borgerrettede vinkel præsenteres af en regional forløbskoordinator samt den
kommunale formand for arbejdsgruppe for borgere med samtidg misbrug og psykisk
lidelse. Sekretariatet arrangerer et telefonisk formøde med Ole Ryttov og de to
oplægsholdere for at forberede præsentationen.
7) Opsamling fra møder i Det Administrative Kontaktforum
Sagsfremstilling
Den 22. september 2017 drøftede Det Administrative Kontaktforum følgende
punkter med relevans for Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering:
• Pkt. 2 ‐ Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen
• Pkt. 3 ‐ Revideret tids‐ og procesplan for Sundhedsaftalen 2019‐2022
• Pkt. 5 ‐ Afrapportering for de otte nationale kvalitetsmål
• Pkt. 6 ‐ Kortlægning af monitoreringsopgaver blandt følgegrupperne
Referat fra mødet i DAK vedlægges til Følgegruppens orientering og suppleres i
relevant omfang af mundtlige bemærkninger.
Indstilling
Der indstilles til, at Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering tager
orienteringen til efterretning.
Bilag
Bilag 5 – Referat fra DAK
Referat
Følgegruppen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at sekretariatet
fremsender mail, indeholdende argumenter for arbejdet med brobygning og
borgerinddragelse til den regionale formand.
Følgegruppen indstiller ligeledes, at den faglige arbejdsgruppe på kommende møde
drøfter punktet om kortlægning af monitoreringsopgaver.
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8) Gensidig orientering
Referat
Intet at prokotollere.
9) Punkter til næste møde
Referat
Forberedelse af fælles møde med faglig arbejdsgruppe og VIVE
Drøftelse af fremadrettede monitoreringsopgaver

10) Eventuelt
Referat
Intet at protokollere.
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