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1. Er patienten berettiget til en genoptræningsplan? 
Før udarbejdelse af genoptræningsplan igangsættes afklares, om patienten er berettiget til 

genoptræning leveret af enten sygehus eller kommune. 

Jf. ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, juli 2018” og 

”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter 

udskrivning fra sygehus, juni 2018” skal alle patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for 

genoptræning efter udskrivning fra sygehus relateret til den aktuelle sygehuskontakt, tilbydes en 

genoptræningsplan. 

I praksis betyder dette, at:  

Patienten er berettiget til en genoptræningsplan, hvis hun/han har haft et funktionstab i 

forbindelse med aktuelle indlæggelses-/ambulatorieforløb, og det vurderes, at patienten 

kan deltage i et genoptræningsforløb. 

 

2. Forhold, hvor patienten ikke er berettiget til en genoptræningsplan 

  

2.1. Patienten har modtaget en almen genoptræningsplan i samme forløb 
Patienter kan kun modtage én almen genoptræningsplan i samme forløb.  

Hvis patienten henvender sig med henblik på at få forlænget eller lavet en ny 

genoptræningsplan på samme forløb, skal de orienteres om, at de skal henvende sig til trænings-

/visitationsenheden i deres hjemkommune omkring muligheden for forlængelse af det aktuelle 

genoptræningsforløb. 

Det samme er gældende ved henvendelse/henvisninger fra læge/afdeling/ambulatorie omkring 

ny almen genoptræningsplan i samme forløb. Her kontaktes henvisende læge/ambulatorie og 

orienteres om, at de skal kontakte patienten med henblik på information om ovenstående. 

Henvisningen annulleres i visitationsmodulet i Clinical og standardfrase 951 indsættes i 

korrespondancenotat: 

”951 HENVISNING ANNULLERET PGA TIDLIGERE UDARBEJDET GOP 

Henvisning annulleres d.d. da pt har tidligere har fået udarbejdet almen gop. 

Jf. ” Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner” afsnit 5.4 

udarbejdes der kun èn gop på samme diagnose, hvorfor patienten skal søge visitationsenheden i 

egen kommune om forlængelse af aktuelle genoptræningsforløb. 

Patienten afsluttes herfra og henv. læge bedes tage kontakt til patienten med henblik på 

information om ovenstående” 

Ved behov for at sende yderligere oplysninger til kommunen omkring genoptræning, se afsnit 3, 

Tillæg til genoptræningsplan. 
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2.2. Patientens funktionstab er ikke relateret til den aktuelle sygehuskontakt 
Har patienten et funktionstab, som ikke er relateret til den aktuelle sygehuskontakt, men som ex 

er opstået over tid i hjemmet, er patienten ikke berettiget til en almen genoptræningsplan. 

Patienten kan i stedet søge kommunen om et genoptræningsforløb under Servicelovens § 86, 

stk. 1. Henvendelse til kommunen kan ske fra patienten selv, pårørende, hjemmeplejen, egen 

læge m.v. 

Om patienten er berettiget til en almen genoptræningsplan, vil altid bero på en individuel 

vurdering af, hvornår genoptræningsbehovet er opstået. 

  

2.3. Patienten har behov for et kommunalt rehabiliteringsforløb 
Ved behov for kommunale rehabiliteringsforløb sendes henvisning gennem DNHF (i Clinical) 

Se vejledning, https://pri.rn.dk/Sider/32310.aspx 

Det er vigtigt at en henvisning til rehabilitering ikke kan træde i stedet for en 

genoptræningsplan. Ved tvivl, se vejledning omkring sondring mellem GOP og henvisning til 

kommunal rehabilitering, https://pri.rn.dk/Sider/25106.aspx  

 

2.4. Patienter med dansk cpr.nr. / gult sundhedskort 
Er som udgangspunkt berettiget til genoptræning/en genoptræningsplan. 

Det er dog ikke alle patienter med dansk cpr.nr., der er berettiget til en genoptræningsplan.  

Ved tvivl kontakt Patientkontoret på tlf. 976 48010. 

Patienter med dansk cpr.nr., hvor der er angivet ”Udrejst” (udenlands danskere) i EPJ, er som 

udgangspunkt ikke berettiget til en genoptræningsplan. 

 

2.5. Hjemløse patienter med dansk cpr.nr. 
Kontakt den kommune patienten modtager ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, etc.) fra eller 

har ophold i med henblik på, om de vil modtage genoptræningsplanen.  

Ved problemer/tvivl, kontakt Patientkontoret på tlf. 976 48010. 

 

2.6. Asylansøgere 
Kontakt det asylcenter patienten er tilknyttet med henblik på, om Udlændingestyrelsen vil 

finansiere et genoptræningsforløb. 

 

2.7. Udlændinge, inkl. turister, udenlands danskere, hjemløse udlændinge, osv. 
Kontakt Patientkontoret på tlf. 976 48010 for at få afklaret, om patienten er berettiget til en 

genoptræningsplan, og hvor genoptræningen skal foregå (hospital / kommune).  

Ambulant genoptræning betragtes som udgangspunkt ikke som akut, hvorfor patienten efter den akutte 

behandling (udskrivelse) vil kunne rejse hjem og modtage genoptræning i sit hjemland. Der kan dog være 

situationer, hvor patienten kan være berettiget til genoptræning leveret fra det danske sundhedssystem, 

hvorfor Patientkontoret skal kontaktes. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpri.rn.dk%2FSider%2F32310.aspx&data=04%7C01%7C%7C75f47100ce674083fbb308d9315af2d2%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637595088957975363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qmok3Txm9mWudkJh3DtHNjQDWyvYDZhwTohhzGZj1XM%3D&reserved=0
https://pri.rn.dk/Sider/25106.aspx
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3. Genoptræningsplaner fra/til privathospitaler 
Privathospitalerne skal følge de samarbejdsaftaler, der er lavet i regionen, og er dermed 

forpligtigede til at modtage og afsende genoptræningsplaner elektronisk. Dette er beskrevet i den 

kontrakt, privathospitalet har indgået med Danske Regioner. 
 

4. Tillæg til genoptræningsplan 
I tilfælde, hvor der efter genoptræningsplanens afsendelse, er behov for at supplere med yderligere 

oplysninger til kommunerne, er der lavet aftale om, at vi kan sende en korrespondancemeddelelse 

med overskriften ”Tillæg til genoptræningsplan”  

 

Korrespondancemeddelelser oprettes via E-breve på samme måde som en genoptræningsplan, se 

afsnit 5. Der skal anvendes samme kontakt, som genoptræningsplanen er oprettet på. 

 

 

Vælg ”Opret korrespondance” 

 

I ”Emne” vælges ”Genoptræning” 

  
 

I brevteksten startes med overskriften ”Tillæg til genoptræningsplan” 

Derefter indsættes det relevante notat/de relevante oplysninger i feltet. 

 
Meddelelsen kan først sendes, når den er gemt. 

Tryk     
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5. Oprettelse og redigering af genoptræningsplan 
 

5.1. Vælg patient via 
- Patientlisten    

- ”Vælg patient” (F7) 

- ”Nødadgang til patient” (Shift+F6) 

 

 

5.2. Vælg kontakt 
Husk at tilknytte genoptræningsplanen til den korrekte kontakt (henvisende afdeling) i forløbet. 

Den kontakt, du aktuelt har valgt, står i øverste højre hjørne. 

  
 

 

5.3. Opret genoptræningsplan 
Via fanen E-breve            eller  ikonet   

                    

 

Klik på Udbakke og Opret ny meddelelse og vælg Opret genoptræningsplan 
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5.4. Redigering / færdiggørelse af allerede oprettet genoptræningsplan 
Gå i Udbakke, find genoptræningsplanen og vælg ”rediger”  

 

 

5.5. Gem data i genoptræningsplanen 
Husk at gemme data i genoptræningsplanen regelmæssigt, og lav aftaler om, hvem der skriver i 

genoptræningsplanen.  

Hvis flere logger ind og skriver i samme genoptræningsplan, er det kun den, der gemmer sidst, 

hvis data gemmes! 

  anvendes ved fortsat arbejde i dokumentet  

  data gemmes og dokumentet lukkes ned, men kan efterfølgende redigeres 

 

5.6. Almen genoptræningsplan i forlængelse af et specialiseret genoptræningsforløb 
Genoptræningsplan på almen genoptræning ved afslutning af et specialiseret genoptræningsforløb 

skal altid tilknyttes den ambulante kontakt, hvor den specialiserede genoptræning er registreret. 

  

En ny genoptræningsplan kan kun oprettes via den genoptræningsplan, der ligger i ’Udbakken’. Vælg 

rediger ved at trykke på ikonet til højre for planen ’Åbn menu’. Planen kan nu ændres til en plan til almen 

træning, og alle felter kan revideres. 

I ’Kronologisk visning’ fremgår, at der først er sendt en genoptræningsplan på specialiseret niveau og 

senere en på alment niveau. 
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5.7. Genoptræningsplanen skal færdiggøres og sendes fra ny kontakt 
 

I tilfælde, hvor patienten bliver overflyttet til anden klinisk afdeling eller er udskrevet til 

ambulant forløb og genoptræningsplanen ikke er blevet lavet færdig, flyttes 

genoptræningsplanen over på den nye kontakt. 

 

Find den opstartede plan i ’Udbakken’ på den tidligere kontakt. Vælg rediger under ’Åbn menu’ 

Tryk på ikonet ’Kopier’ i højre side af overskriftslinjen. 

  

I ’Til’- feltet vælges den nye kontakt, og der trykkes ’Gem’. 

  

 
 

I GOP’en trykkes ’Gem og luk’. 

  

Vælg nu den aktuelle kontakt og åbn den kopierede genoptræningsplan i ’Udbakken’ på denne kontakt, 

for at redigere denne. 

 

OBS – følgende rettelser skal foretages: 

Under fanen ’Behandlerteam’ sættes ny underskriver ind og ved behov ændres afdelingsbetegnelsen via 

’Ryd’ og via søgefunk-tionen, så egen afdeling sættes ind. 

  

Under fanen ’ Modtager/afsender’ fremsøges under ’Afsender’ aktuelle kontakt. Herefter trykkes gem og 

fortsæt. GOP’en kan nu udfyldes på vanlig vis. 

  

Vigtigt! 

Når genoptræningsplanen er kopieret over i ny kontakt, slettes den opstartede genoptræningsplan på den 

første kontakt. Åben den opstartede genoptræningsplan, der ligger i Udbakken, på den første kontakt, og 

slet den ved at bruge funktionstasten  i bunden af billedet. 
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6. Udfyldelse af genoptræningsplan 
Ved tvivl om indhold i de forskellige felter, se medcom's Trin for Trin guide til G-GOP. Du kan også få 

yderligere inspiration / information på www.ggop.dk.  

 

6.1. Fane 1: Patientoplysninger 

 

Hvis telefonnummeret ikke er angivet, og patientens telefonnummer kendes, tilføjes ny række, 

og nummeret angives. 

Hvis patienten ikke har eller kan betjene en telefon markeres ”Ingen telefon”, og forklaring 

noteres i fritekstfeltet. Hvis patientens nummer ikke kendes, noteres ”Ej oplyst”. 

 

 

 

Her i noteres: 

- Hvilke instruktioner pt. har fået, hvilken pjece der er udleveret, osv. 

- Samtykke, frase skal indsættes: 

Felterne udfyldes, 

hvis relevant. 

https://www.medcom.dk/media/5239/printevenlig_trin-for-trin-guide-til-den-gode-genoptraeningsplan-g-gop-_2016.pdf
http://www.ggop.dk/
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- Hvis pt. har fået genoptræningsplanen udleveret: 

”Pt. har afgivet informeret samtykke til genoptræningsplanen og dens indhold, herunder 

udveksling af helbredsoplysninger til egen læge og hjemkommune” 

- Hvis pt. modtager genoptræningsplanen via E-boks (indsæt evt. frase): 

”Kære …. Dette er din kopi af genoptræningsplanen. Genoptræningsplanen er sendt elektronisk 

til kommunen, samt til din praktiserende læge. Genoptræningsplanen indeholder relevante 

notater fra din journal. Der kan være fagudtryk, som kan være svært forståelige.” 

 

Samtykke-fraserne redigeres, så de passer til det samtykke patienten har afgivet. 

  

 

Dato for første kontakt fra kommunen (evt. frase). Kommunen har 4 kalenderdage til at kontakte 

pt. angående opstart af genoptræning. Udskrivelsesdagen er dag 0. 

Ved specialiseret genoptræning anføres, at hospitalet har 7 hverdage til at kontakte pt. ang. 

opstart af genoptræning.  

Noter desuden, hvis pt.: 

- har behov for hjælp til transport, tolk. 

- har ønsker til sted / tidspunkt for genoptræningen. 

- er udskrevet til genoptræningsplads / aflastningsplads. 

 

 

Informationer omkring patientsikkerheden, der skal tages hensyn til i forbindelse med den 

videre genoptræning, ex: 

- Faldrisiko: Der er betydelig risiko for fald under gang 

- Spise/drikke: Der er betydelig risiko for fejlsynkning / pt. har betydelig dysfagi, og der behov for 

opsyn under måltider 

- Pt. skal monitoreres under fysisk træning grundet kendt hjertesygdom. 

 

 

Almen GOP: Angiv udskrivelsesdato eller dato for afslutning af ambulant forløb. 

Specialiseret GOP: Angiv ”Tidspunkt ukendt”, skriv begrundelse.  
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Selv om afdelingskode er kendt, skal søgefunktionen anvendes. 

Hurtigste søgning foretages ved at notere kendt sygehusafdelingskode. Står på henvisningen, 

eller kan findes ved at køre cursoren over kontakten i øverste højre hjørne (behandlingsansvar). 

 

Hvis afdelingskode ikke kendes, søges på sygehusnavn. 

 

 

 

6.2. Fane 2: Genoptræning 

 

Vælg type af genoptræning. 

Udarbejdelse af genoptræningsplan til ”Rehabilitering på specialiseret niveau” kan kun 

udarbejdes fra afsnit med regions- eller landsdelsfunktion (for neurologien: Neuroenhed Nord, 

Brønderslev og Ambulatorie for unge med erhvervet hjerneskade) 

 

 

Der angives ikke noget i feltet, hvis opstarten af den kommunale genoptræning skal ligge 

indenfor tidsfristen på 7 kalenderdage jf. sundhedsloven.  

Hvis genoptræningen skal opstartes tidligere eller senere end de 7 dage, angives starttidspunkt 

og sundhedsfaglig begrundelse for tidligere/senere opstart.  
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Hvis ICD10 diagnosekoden kendes, noteres denne. 

Hvis ikke, marker ”Ingen diagnosekoder” og noter henvisende diagnose i fritekstfeltet. Slet evt. 

forkerte forudfyldte diagnosekoder. 

 

 

6.3. Fane 3: Funktionsevne 

 

 

Kort beskrivelse af: 

Patientens præmorbide funktionsniveau (beskrives udfra ICF-termer): 

- Civilstand 

- Bolig  

- Funktionsevne (kort) 

- Beskæftigelse 

- Fritidsaktiviteter 

- Co-morbiditet 

Indlæggelsesårsag. 

Indlæggelsesforløb, herunder evt. komplikationer: 

Tværfaglig udredning og genoptræning under indlæggelse: 

 

 
Beskrives ud fra ICF-termer jf. ovenstående ”Stikord til beskrivelse af funktionsevnen”. 

Undersøgelses- og testresultater kan indskrives her, eller kopieres ind som en del af 

journalnotaterne senere. 
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Skal udfyldes ved udarbejdelse af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. 

Kan dog også bruges på andre områder, hvor der er brug for udvidede beskrivelser. 

Via Frase-knap kan ICF-overskrifter hentes ind til den udvidede beskrivelse. 

 

Beskrivelse af: 

- Genoptræningsbehov ved udskrivning, herunder hvilke begrænsninger i funktionsevnen 

genoptræningen retter sig i mod.  

- Mål for genoptræningsindsatsen.  

- Patientens motivation og genoptræningspotentiale. 

Ved en almen genoptræningsplan er det vigtigt at få lavet en god beskrivelse af patientens 

helbredsrelaterede funktionsevne ved udskrivningstidspunkt, genoptræningsbehov og 

potentiale, så de kommunale visitatorer kan skelne mellem, om der er behov for basal eller 

avanceret genoptræning, når de visiterer patienten til den almene genoptræning. 

 

- Basal genoptræning: enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser, og ingen komplikationer. 

- Avanceret genoptræning: omfattende funktionsevnenedsættelser af betydning for flere 

livsområder, herunder evt. komplikationer i behandlingsforløbet på sygehuset.  

(definitioner fra ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 

regioner”). 

OBS! Vi må ikke skrive, at der er behov for basal / avanceret genoptræning. Dette skal kunne 

læses ud fra beskrivelserne i genoptræningsplanen. 

Ved planer for rehabilitering på specialiseret niveau kan der gives anbefalinger til metode, 

omfang og karakter af den videre indsats. 

For samtlige planer kan der beskrives, hvis en trænings-/behandlingsmetode har haft god effekt. 

 

 

6.4. Fane 4: Behandlerteam 

 

Der skal tilføjes læge under behandlere. Tilføj række og noter i de stjernemarkerede felter. 
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Medforfatter anvendes, når I er flere om at udfylde genoptræningsplanen. 

Afdelingsbetegnelsen kan ændres via søgefunktionen. 

 

 

6.5. Fane 5: Journaluddrag 

 

Angiv notattype. 

Kopier relevante notater ind (operationsbeskrivelse, epikrise, procedurenotater, m.v.) 

Notaterne sættes ind efter relevans / i omvendt kronologisk rækkefølge (nyeste notat øverst). 

 

Der må gerne ”klippes” i notaterne, så ikke-relevante informationer (medicinliste m.v.) udelades. 

Dog er det vigtigt, at underskriver på notatet kommer med, og at der ikke ændres i den 

kopierede tekst. 

Relevante undersøgelses- og testresultater (ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd, 

neuropsykolog) kan sættes ind her. 

 

 

6.6. Fane 6: Links 
Indsæt evt. relevante links. Ex. PRI-instrukser, pjecer, træningsprogrammer. 

PRI: https://pri.rn.dk/Sider/udvidet.aspx  

Pjecer: Vejledninger, øvelser og træning inden for Fysio- og Ergoterapi (rn.dk) 

- Find den relevante pri-instruks, pjece m.v. 

- Marker linket (klik i browserfeltet) og tryk Ctrl+C for at kopiere linket

 
- Gå i Clinical igen 

https://pri.rn.dk/Sider/udvidet.aspx
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/fysio-og-ergoterapi
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- Tryk ”Tilføj ny række” for hver pjece, instruks, der skal linkes til. 

- Udfyld ”Referencebeskrivelse” – Ex. Pjece: Sådan træner du… 

- Indsæt link under URL ved at trykke Ctrl+V 

 

 

6.7. Fane 7: Modtager / Afsender 

 

Modtager og kopimodtager udfyldes automatisk ved genoptræningsplan på alment niveau og 

specialiseret rehabilitering. 

Ved genoptræningsplan til specialiseret genoptræning anvendes søgefunktionen til at fremsøge 

det hospital/den afdeling, der skal modtage planen. 

Giver patienten ikke samtykke til videregivelse af oplysninger egen læge, fjernes flueben i ”Send 

kopi til” under Kopimodtager. 
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Anvendes hvis patienten skal til kontrol i ex. Ambulatorie.  

Kode og navn på ambulatoriet angives. Herved har kommunen mulighed for elektronisk at 

fremsende fx status på træningsforløbet til det relevante speciale. 

 

 

 

7. Udprintning og afsendelse af genoptræningsplan 
 

7.1. Print  
Print af genoptræningsplan til patient gøres via printerikonet i overskriftslinjen  

eller via ikonet ’Åbn menu’ – Vis - i ’Udbakken’ 

 

 

7.2. Afsendelse 
 

Tryk 

OBS! Det er først muligt at afsende genoptræningsplanen, når alle felter med  * er udfyldt. 

 

Når der er trykket ’Send’, ses grønt flueben, som kvittering på, at afsendelsen er sket. 

 

 
 

Hvis genoptræningsplanen ikke er blevet printet ud inden afsendelse, trykkes ’Tilbage til 

formularen’, og ovenstående følges. 
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7.3. Fane 8: Forsendelse 
 

Kvittering for, at forsendelsen er afsendt. 

 

 
 

Overvågning af teknisk kvittering i ’Kronologisk visning’ i E-breve. 

 

 
 

Ved Kvittering ikke modtaget, forsøg da at gen-sende. Hvis meddelelsen fortsat fejler 
kontakt IT-support. 

 

8. Fremsendelse af genoptræningsplan til patienten via e-Boks / Post 
 

Ønsker patienten genoptræningsplanen fremsendt til e-Boks, eller er patienten blevet udskrevet, 

inden genoptræningsplanen er udleveret, sendes genoptræningsplanen til patientens e-Boks via: 

Send sikkert i Office 2013 eller Send sikkert i Office 365 . 

 

Det er vigtigt at sikre, at genoptræningsplanen bliver sendt til den rigtige patient. Kopier derfor 

patientens CPR nummer direkte fra genoptræningsplanen, og indsæt det det i feltet for afsendelse 

via Send Sikkert. 

 

Har patienten ikke e-Boks, fremsendes genoptræningsplanen til patienten via Post.  

 

Adressebeskyttelse har ikke betydning i forhold til at modtage post fra offentlige myndigheder.  

Vi må derfor gerne fremsende genoptræningsplanen via Post til patienter med beskytte adresse. 
  

https://pri.rn.dk/Assets/24018/Saadan-sender-du-GGOP-til-patientens-E-boks-dec-2017.docx
https://regionnord.service-now.com/sp?id=kb_article&sysparm_article=KB0014166&sys_kb_id=290dc18adb2d90148a219334ca96194a&spa=1
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9. Efterbehandling / dokumentation af genoptræningsplan 
 

OBS!!! nedenstående kan for nogle være en væsentlig ændring i arbejdsgang, og nogle har andre 

aftaler med afdelingerne. Aftalerne med afdelingerne fastholdes. For øvrige, hvor det er en 

væsentlig ændring i arbejdsgang, kan eksisterende arbejdsgang omkring udskrivelse fastholdes, 

idet vi i løbet af forår 2022 overgår til NordEPJ. 

Når genoptræningsplanen er udleveret/afsendt til patienten, dokumenteres dette under 

”Udskrivelseskoordinering”, i et ”Fysio- og ergoterapinotat” eller som aftalt med afdelingen. 

 

Dokumentation i ”Udskrivelseskoordinering/Efterbehandling”: 

Gå ind igennem ”Kliniske oversigter” →”Udskrivelseskoordinering, eller ”Udskrivelse” hvis du står i 

Faneoverblik ”Fysio- og Ergoterapi”. 

   

Under ”Efterbehandling” oprettes ny ”Efterbehandling” i rullefeltet til højre. 

 

 

 

 

 



19 
 

Marker det relevante genoptræningsniveau ved udskrivelsen, og indsæt den tilhørende frase i 

bemærkningsfeltet. Rediger frasen, så den passer til den aktuelle genoptræningsplan. 

 

 

Fraser: 
 

GOP, udleveret til pt.: 

Der er udarbejdet en almen/specialiseret genoptræningsplan, se denne i e-breve. Genoptræningsplanen er 

udarbejdet i samarbejde med patienten, og udleveret til denne. Patienten har givet informeret samtykke til 

genoptræningsplanen og dens indhold, herunder videregivelse af helbredsmæssige oplysninger til egen læge 

og bopælskommune. 

 

Almen GOP, sendt til pt. via Post / elektronisk via Sikker Post: 

Der er udarbejdet en almen/specialiseret genoptræningsplan, se denne i e-breve. Genoptræningsplanen er 

udarbejdet i samarbejde med patienten. Kopi af genoptræningsplanen er sendt til patienten via Post / 

elektronisk via Sikker Post. Patienten har givet informeret samtykke til genoptræningsplanen og dens indhold, 

herunder videregivelse af helbredsmæssige oplysninger til egen læge og bopælskommune. 

 

 

 

Ved dokumentation i ”Fysio- og ergoterapinotat” indsættes fraserne under ”Handleplan”. 

 

10. Registrering af genoptræningsplan 
 
Se FAQ om registrering: FAQ SKS-registrering  

 

 

 

 

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/FAQ%20om%20SKS-registrering.pdf

