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Afsendelse af genoptræningsplan og korrespondance ved negativt 

samtykke til videregivelse af oplysninger til hjemmeplejen 
 

Ved negativt samtykke til videregivelse af oplysninger til hjemmeplejen i NordEPJ, kan dette ved nogle 

kommuner medføre, at afsendelse af genoptræningsplan og korrespondance bliver blokeret. 

Problemstillingen opstår pga. at disse kommuner har valgt kun at have en modtagelsespostkasse for e-

breve, og denne er angivet som ”Hjemmeplejen – XX Kommune”. I praksis vil der hos disse kommuner sidde 

en visitationsenhed/udskrivningsenhed og videresende korrespondancer, Plejeforløbsplaner, 

genoptræningsplaner m.v. til de rette kommunale instanser.  

For at give os mulighed for at kunne afsende genoptræningsplaner m.v. til trods for det negative samtykke 

til hjemmeplejen er følgende aftalt med registreringskonsulent og jurist: 

Ved negativt samtykke til hjemmepleje, der forhindrer afsendelse af genoptræningsplaner m.v., kan 

ergo- og fysioterapeuter midlertidigt ændret samtykket, så afsendelsen gøres muligt. Efter afsendelsen 

ændres samtykket tilbage til negativt samtykke til hjemmeplejen. 

Det er vigtigt at afgivelsen af samtykket fra patienten foregår på en oplyst baggrund. 

 

FASE FORKLARING TAST 

Ændring af det negative samtykke til hjemmepleje 

Ændre 
samtykket så 
det bliver muligt 
at afsende GOP 
m.v. 

• Under ”Samtykke” klikkes på 
knappen nederst til højre. 

• Fjern markeringen i 
”Hjemmepleje” 
 
 
 
 
  

• I feltet ”Supplerende info…” 
angives: ”Pt. har givet samtykke 
til afsendelse af 
genoptræningsplan” 

• Tryk ”Ok” 
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Afsendelse af GOP, korrespondance m.v 

GOP m.v 
afsendes 

Vanlig dokumentation af samtykke angives i notat + i genoptræningsplanen. 
 
Ved angivelse af negativt samtykke til Hjemmepleje, er det ekstra vigtigt at samtykket 
foregår på oplyst baggrund. Terapeuten sikrer derfor, at patienten accepterer 
afsendelse af GOP til trods for det negative samtykke til Hjemmeplejen. Og forklarer 
sammenhængen med, at genoptræningsplanen ikke i praksis sendes til 
hjemmeplejen, men at den ekstra opmærksomhed omkring samtykke til afsendelse af 
GOP, skyldes kommunens måde at modtage e-breve på. (At kommunen kun har en 
indgang /modtagerpostkasse). 
 

Ændring af samtykke til negativt samtykke til hjemmpleje 

Efter afsendelse 
af GOP m.v. 
ændres 
samtykke 
tilbage til 
udgangspunktet 

Samme procedure som i øverste felt, 
bortset fra, at der sættes flueben i 
”Hjemmepleje” under Negativt 
samtykke. 
Der noteres ikke noget i ”Supple…” 
 
 
 
Historikken for Negativt samtykke 
kan efterfølgende ses under ”Vis 
historik…” 

 
   

 Ledende terapeut, Michael Kvols 


