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Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud 

for genoptræningsplaner til rehabilitering på 

specialiseret niveau 
  

Grundlæggende principper for samarbejdet 

I oktober 2014 blev reglerne på genoptræningsområdet ændret med bekendtgørelse nr.1088 og 

vejledning nr. 9759 af henholdsvis 6. og 8. oktober. Regelændringen betød bl.a., at en ny kategori af 

genoptræningsplaner blev indført: genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. 

Denne aftale fastlægger rammerne omkring samarbejdet mellem sygehuse og kommuner i Region 

Syddanmark om patienter, som får en genoptræningsplan af denne type. 

Samarbejdet om patienter med behov for rehabilitering på specialiseret niveau tager altid 

udgangspunkt i intentionen med regelændringen og den nye kategori. Intentionen er, at kvaliteten i 

genoptræningsindsatsen og sammenhængen i den samlede, koordinerede rehabiliteringsindsats skal 

styrkes, og at der skal være sikkerhed for, at alle patienter med behov for rehabilitering på 

specialiseret niveau får samme effektive indsats uanset hvor i regionen, de er bosat.  

Dialog og samarbejde 

Udgangspunktet er, at indsatsen skal tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem patient, pårørende, 

sygehus og kommuner. Dialogen følger samme principper, som gælder for samarbejdsaftalen om 

borger og patientforløb, Sam:Bo aftalen:  

 Indsatsen afpasses efter behovet 

 Udskrivningen begynder ved indlæggelsen 

 Sammenhæng og fleksibilitet gennem dialog 

 Borgeren / patienten inddrages 
 

Den første dialog mellem sygehus og kommune sker i henhold til Sam:Bo. Her orienteres kommunen 

hurtigst muligt om, at der er sandsynlighed for, at patienten udskrives med en genoptræningsplan 

(GOP) til rehabilitering på specialiseret niveau, og det aftales, hvordan det konkrete samarbejde skal 

etableres.  

Målgruppen 
Den primære målgruppe for denne aftale er voksne med erhvervet hjerneskade. Baggrunden for dette 

er, at Sundhedsstyrelsen har udgivet både et forløbsprogram og nogle faglige visitationsretningslinjer, 

som gør det muligt for sygehuse og kommuner i fællesskab at definere både en målgruppe og 

indholdet i den tværfaglige, tværsektorielle indsats.  

Det betyder ikke, at der ikke vil kunne findes patienter med andre primære diagnoser, der kan have 

behov for en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau. Denne aftale kan 

forhåbentlig også fungere som fundament for den dialog mellem sygehus og kommune, som skal 

finde sted i sådanne situationer. 
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Generelt om målgruppen for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau: 

Følgende fremgår af bekendtgørelsen om genoptræningsplaner: 

Patienter, der henvises til rehabilitering på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, 

sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, 

herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser. 

 

Patienterne har behov for genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser, som varetages af 

autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres 

fagområde og med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsorienterede forløb, timing og organisering. 

 

 

Målgruppen voksne med erhvervet hjerneskade med behov for genoptræningsplan til 

rehabilitering på specialiseret niveau. 

 

I de faglige visitationsretningslinjer beskrives målgruppen blandt andet med følgende definition: 

Patienterne har behov for en betydelig, intensiv og helhedsorienteret indsats, som retter sig mod alle 

relevante områder af funktionsevnen, og hvor tilstedeværelsen af samtidig interdisciplinær ekspertise 

er nødvendig. Patienterne har behov for både genoptrænings- og andre rehabiliteringsindsatser på 

specialiseret niveau, samt inden for sundheds- og social-, undervisnings- eller beskæftigelsesområdet 

[…]Nogle patienter vil have behov for et døgntilbud, så indsatsen kan foregå i alle patientens vågne 

timer (FVR afsnit 7.1.) 

 

Jf. Den Centrale Udmelding anslår Sundhedsstyrelsen, at 6-8 patienter pr. 100.000 indbyggere pr. år 

vil have behov for en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau.  

 

Yderligere identifikation af målgruppen i Region Syddanmark: 

Patienter i målgruppen har været indlagt på OUH-NR eller SVS-Grindsted Neurorehab, idet 

genoptræningsplanen til rehabilitering på specialiseret niveau alene kan udarbejdes af en afdeling 

med regionsfunktion. (Vejledningen afsnit 5.2) 

 

Patienter hjemmehørende i en kommune i Region Syddanmark, der i en periode behandles på 

Hammel Neurocenter, skal overflyttes til enten OUH-NR eller SVS-Grindsted Neurorehab, hvis de har 

behov for en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau. 

 

Derudover indebærer udmøntningen i Syddanmark af bestemmelserne om rehabilitering på 

specialiseret niveau, at patienter i målgruppen kendetegnet ved følgende:  

 Patienter i målgruppen har behov for en samtidig specialiseret sundheds- og socialfaglig 

indsats.  

 Genoptræningsplanen beskriver en tidsafgrænset indsats. Udgangspunktet er, at patienten i 

denne fase har behov for en døgndækkende indsats (evt. ophold på et socialt døgntilbud)  

 Patienterne har svære somatiske eller psykiatriske følger af hjerneskade eller betydelig 

komorbiditet. Der er medicinske problemstillinger, som varetages i sygehusregi, og dermed 

behov for løbende koordinering mellem genoptrænings-/rehabiliteringsindsatser og lægelig 

behandling og/eller sygepleje på specialiseret niveau (FVR kap. 7.3) 
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 Patienten har et eksplicit behov for flere af de specialiserede sundhedsfaglige kompetencer, 

der er beskrevet i den faglige visitationsretningslinje. (FVR kap. 7 og 8) 

 

 

 

Krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau 
 
I de faglige visitationsretningslinjer kap. 7 og 8 er beskrevet krav til blandt andet kvalitet, kompetencer 

og kapacitet.  

 

For leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau gælder: 

 Tilbuddet er forankret på det sociale område, men varetager indsatser på tværs af sundheds- 

og socialområdet. 

 Forløbet er organiseret som et koordineret sammenhængende, tværfagligt, intensivt og 

helhedsorienteret forløb, hvor timing og faglig koordination af den højt specialiserede indsats 

er nødvendig.  

 For at være dækket ind i forhold til borgernes behov skal følgende fagpersoner være ansat: 

o Neuropsykologer, audiologopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, 

pædagoger, evt. socialrådgivere 

o Herudover skal der være adgang til lægelig behandling (Der skal være aftaler med 

sygehus) 

 Leverandøren har indgået formelle samarbejdsaftaler med institutioner, der bedriver udvikling 

og forskning (FVR afsnit 8.2.6) 

 

 

For det sundhedsfaglige del af tilbuddet gælder (FVR kap 7 og 8): 

 Tilbuddet har et tæt samarbejde (samarbejdsaftale) med sygehussektoren, sådan at 

sygehuslægen kan fungere som konsulent.  

 De sundhedsfaglige indsatser skal leveres af autoriserede sundhedspersoner 

 De sundhedsfaglige medarbejdere arbejder udelukkende med patienter med neurologiske 

lidelser.  

 Tilbuddet skal råde over 2-3 autoriserede fagpersoner med samme uddannelse for at sikre 

tilstrækkelig dækning 

 De sundhedsfaglige medarbejdere deltager i forskning og udviklingsarbejde 

 

 

For den socialfaglige del af tilbuddet gælder
1
: 

 Faggrupperne har erhvervet sig specialiserede neurofaglige kompetencer; for psykologer vil 

det fx betyde erhvervelse af psykologforeningens godkendelse som specialist i 

neuropsykologi. 

 Der er etableret vidensmiljøer bestående af minimum 3 personer med beslægtede 

uddannelser 

                                                      
1
 Punkterne er formuleret af en kommunal arbejdsgruppe nedsat af Socialdirektørforum i Region 

Syddanmark. Formanden for arbejdsgruppen har orienteret om gruppens forslag til kriterier for 

graduerede specialiserede døgntilbud på hjerneskadeområdet, jf. rammeaftalen. Socialdirektørforum 

har på mødet den 27. marts 2015 taget orienteringen til efterretning. 
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 75 % af personalet har minimum to års erfaring med hjerneskaderehabilitering i fase III.  

 Faggrupperne modtager fast og hyppig supervision, og supervisionen forestås af 

specialistgodkendt neuropsykolog.  

 Faggrupperne deltager i udviklingsarbejde og bidrager til forskning.  

 Faggrupperne indgår i vidensdeling og kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere.  

 Tilbuddet samarbejder med lokale vidensmiljøer, det regionale vidensmiljø og VISO.  

 

 

Kommunen skal sikre sig, at leverandøren af rehabilitering på specialiseret niveau besidder 

kompetencer til at imødekomme borgeren behov for indsats (FVR afsnit 7.3): 

 

Har patienten behov for indsatser i forhold til mentale funktioner, herunder hukommelse og 
opmærksomhed, overordnede kognitive funktioner, følelsesfunktioner, adfærd, perception m.fl., skal 
det specialiserede rehabiliteringstilbud have ansat neuropsykologer og andre fagpersoner med 
specialiserede kompetencer ift. disse områder 

 
Har patienten behov for indsatser i forhold til sprogfunktioner, skal det specialiserede 
rehabiliteringstilbud have ansat audiologopæder med specialiserede kompetencer ift. dette område, 
ligesom der skal være adgang til at anvende udstyr i form af særlige kommunikationshjælpemidler 
samt ansat fagpersoner med særlige kompetencer i forhold til at anvende 
kommunikationshjælpemidlerne 

 
Har patienten behov for indsatser i forhold til bevægelsesfunktioner og andre kropsfunktioner, skal det 
specialiserede rehabiliteringstilbud have ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter og eventuelt 
sygeplejersker med specialiserede kompetencer 

 
Har patienten behov for indsatser ift. omsorg for sig selv, daglig livsførelse, mobilitet, beskæftigelse, 
uddannelse, skal det specialiserede rehabiliteringstilbud have ansat ergoterapeuter, pædagogisk 
personale, eventuelt neuropsykologer og socialrådgivere samt andre relevante faggrupper med 
specialiserede kompetencer 

 
Har patienten svære somatiske eller psykiatriske følger af hjerneskaden eller betydelig komorbiditet, 
kan der være behov for, at der på det specialiserede rehabiliteringstilbud er adgang til lægelig 
behandling og sygepleje på specialiseret niveau. I andre tilfælde vil dette kunne varetages i et 
samarbejde med sygehuset og/eller patientens praktiserende læge  

 

 

 

Sygehusets ansvar og opgaver 

Fra vejledningen om genoptræning: 

Genoptræningsplanen til rehabilitering på specialiseret niveau skal udarbejdes tværfagligt: 

Såfremt det vurderes, at patienten skal have en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret 

niveau, er det en forudsætning, at der i vurderingen og i udarbejdelsen af genoptræningsplanen er 

inddraget relevante sundhedspersoner, som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter samt 

andre faggrupper som for eksempel neuropsykologer og audiologopæder, der skal forestå 

genoptræningen efter udskrivelse. (Afsnit 5.2 i vejledningen) 

 
Udskrivningskonference 

Sygehuset skal sikre, at der afholdes udskrivningskonference med henblik på hensigtsmæssig 
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overlevering, når patienten udskrives til rehabilitering på specialiseret niveau. Ved 

udskrivningskonferencen drøftes behovet for fortsat samarbejde mellem sygehus og kommune. (FVR 

afsnit 3.1.2 ) 

Genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau 

Det samlede rehabiliteringsbehov er beskrevet fra sygehuset i den endelige genoptræningsplan 

kommunen modtager (Under forudsætning af, at udarbejdelsen er sket i det aftalte samarbejde jf. 

Sam:Bo og bekendtgørelse). 

Ud over de krav, der er om oplysninger i genoptræningsplanen til rehabilitering på specialiseret 

niveau, fremgår det også af vejledningens afsnit 5.4.3 at ”…(der) kan eventuelt gives anbefalinger til 

metode, omgang og karakter af den videre indsats”. Hermed har lægen videre beføjelser i forhold til at 

beskrive konkrete indsatser i kommunalt regi, end det er tilfældet ved de andre typer af 

genoptræningsplaner. 

Dog kan der stadig ikke anbefales navngivne institutioner eller leverandører. 

 

 

I teksten er der henvist til følgende udgivelser: 
FVR: ”En Faglige Visitationsretningslinje” (”Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet 

hjerneskade”, Sundhedsstyrelsen, dec. 2014) LINK 

Vejledningen: ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdende træning i kommuner og regioner”, 

Sundheds- og Ældreministeriet samt Social – og Indenrigsministeriet, okt. 2014 LINK 

Den Centrale Udmelding: ”Central Udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade”, 

Socialstyrelsen, nov. 2014 LINK 

 

 

 

 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/genoptraening-og-rehabilitering/~/media/23B4A64E97C7478383827909E44D417C.ashx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164990
http://www.rammeaftalernord.dk/media/19206/central_udmelding_for_voksne_med_kompleks_erhvervet_hjerneskade_.pdf

