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Vejledning til udfyldelse af genoptræningsplan 
 
Genoptræningsplanen skal altid udarbejdes på den patientkontakt, hvor den er knyttet til (ordineret). Det 
gælder også selvom dokumentationen ikke bliver tidstro. Der kan kun oprettes én genoptræningsplan på 
samme patientkontakt.  
Genoptræningsplanen er på forhånd udfyldt med de fleste administrative oplysninger. Kliniske oplysninger 

fra journalen kan hentes via knappen i relevante tekstfelter. I GOP-skabelonen er det på forhånd 

bestemt hvilke specifikke felter fra aktiviteterne, der skal kunne hentes ind i genoptræningsplanen (se 

listen i ”Oversigt over aktiviteter som kan hentes ind i GOP”). 

KLINISKE OPLYSNINGER 

Vælg patient 
og kontekst 

Vælg den korrekte kontekst/patientkontakt. 
Hvis der ikke er knyttet en kontakt til patienten, kan denne oprettes. Se vejledning: 
Vejledning om oprettelse af forløbsansvar og ambulante kontakter.pdf (rn.dk) 

Opret GOP Vælg 'Genoptræningsplaner' under området 'Korrespondance'.  
Højre-klik i det store hvide felt under genoptræningsplaner og vælg ”opret 
genoptræningsplan”. 

 
  
Genoptræningsplanen oprettes altid på baggrund af en skabelon. Vælg den skabelon som 
passer til dit speciale, hvis der er en.  
Ellers vælg typen af genoptræningsplan. 

Type af 
træning 

 
 

Vælg type af genoptræning 

 
 

Henvisnings
-diagnose 
og 
bidiagnose 

Det er muligt at vælge mellem de diagnoser, der er registreret på patienten eller selv 

fremsøge en diagnose. Det er også muligt at oprette en fritekstdiagnose via  
 

 

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/Vejledning%20om%20oprettelse%20af%20forl%C3%B8bsansvar%20og%20ambulante%20kontakter.pdf
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Journal-
uddrag 

Det er muligt at hente operationsbeskrivelser eller øvrige notater via . Der kan ikke 
redigeres i den hentede tekst, og der kan ikke tilføjes fritekst.  
Epikriser kan ikke hentes ind her 

Helbreds-
forløb inkl. 
Behand-
lingsforløb 

Det er muligt at hente operationsbeskrivelser eller øvrige notater via .  
Der kan redigeres i journalteksten og tilføjes fritekst.  

Person-
sikkerheds-
mæssige 
forhold 

Feltet udfyldes, hvis der er særlige forhold, som der skal tages hensyn til i 
tilrettelæggelsen af forløbet eller under genoptræningen.  
OBS at dette felt lige nu IKKE kommer med i GOP’en med en overskrift, men bare med 
almindelig skrift. 

FUNKTIONSEVNE OG GENOPTRÆNING 

Aktuel 
funktions-
evne på 
udskrivelses-
tidspunktet 

Det er muligt at hente operationsbeskrivelser eller øvrige notater via . Der kan 
redigeres i journalteksten og tilføjes fritekst. 
 
Information om hjælpemidler og tests/funktionsevnemålinger indgår i dette felt.  

ICF koder Anvendes ikke 

Gen-
optrænings-
behov ved 
udskrivelse 

Det er muligt at hente operationsbeskrivelser eller øvrige notater via . Der kan 
redigeres i journalteksten og tilføjes fritekst. 
Her skrives også genoptræningspotentiale. 
 

Links Opret link via . Skriv titel på linket og kopier det præcise link ind. 

ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER 

Telefon Det er obligatorisk at oplyse telefonnummer. Hvis patientens telefonnummer er noteret 
under Personoplysninger, kan det hentes direkte ind i genoptræningsplanen via drop-

down listen. Hvis ikke kan det skrives ind via . Hvis der ikke kan oplyses et 
telefonnummer, markeres ”intet telefonnummer” og begrundelsen anføres.  
 

 
Mailadresse Hvis patientens mailadresse fremgår af ”Personlige oplysninger”, vil det automatisk 

komme ind i genoptræningsplanen.  
 

Pårørende Pårørende skal være registreret under ”Tilknyttede personer” for at kunne tilføjes i 
genoptræningsplanen. 
 

Aktuel 
sygehuskont
akt 

Hvis det nøjagtige tidspunkt for forventet afslutning ikke kendes, er det muligt at skrive 
noget i det tilhørende tekstfelt. 
 

Ambulant 
opfølgning 

Hvis patienten er booket til et ambulant besøg, kan man vælge det via ”Vælg blandt 
bookede…”. Hvis patienten endnu ikke er booket, er det muligt i tekstfeltet at anføre et 
ca. tidspunkt, samt vælge relevant ambulatorie.  
 

Genop-
trænings-
frist 

Feltet udfyldes kun, hvis patienten skal påbegynde genoptræningen inden for et bestemt 
tidsinterval eller udskydes. Begrundelse herfor noteres.  
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Praktiske 
oplysninger 

Hvis man overskrider antallet af karakterer, som feltet kan indeholde, fremkommer der 
en rød markering, som gør at det ikke er muligt at sende genoptræningsplanen. 
 

Information 
om genop-
træning og 
samtykke 

Det er obligatorisk at oplyse hvilken information, der er givet til patient og pårørende om 
genoptræning. Det er ligeledes obligatorisk at angive, at patienten har givet informeret 
samtykke til genoptræningsplanen.  

 

 
 

Behandler-
team 

HUSK at sætte den ansvarlige læge ind her.  

  

Modtagere / afsendelse 

Yderligere 
modtagere 

Genoptræningsplanen sendes automatisk til max to modtagere – fx kommune og egen 
læge eller sygehus og egen læge.  

 
I feltet yderligere modtagere kan afkrydses hvis patienten eksempelvis ikke samtykker til 
at egen læge modtager genoptræningsplanen 

 

 
 
 

Underskrift  Genoptræningsplanen kan i princippet kun have én underskriver, men det er muligt at 
anføre en medunderskriver.  

 
Sende til patientens e-boks 

Doc2Mail Genoptræningsplanen kan sendes let og sikkert gennem Doc2Mail. Fordelen ved dette 
er, at hvis borgeren er fritaget Digital Post, sendes brevet automatisk i papir til patienten 
ud fra adresseoplysningerne i genoptræningsplanen. Kræver desuden ikke efterfølgende 
sletning i Outlook. 
 
Klik på ikonet ”Print” i ”Vis genoptræningsplan”  
 

 
 

Vælg printeren doc2mail 
 
 
 
 
 
 
 



Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital 24.3.2022 
 

 
Patientens cpr.nr. kopieres fra genoptræningsplanen ind i feltet Hvis patienten har 
adgang til digital post, trykkes ”Send” og den går automatisk til patientens e-boks. Hvis 
ikke patienten har digital post kommer en boks frem, hvorfra der automatisk bliver sendt 
et brev til adressen. 
 

 
 
 

SKS og dokumentation af GOP 

SKS 
registrering 
og 
dokumenta-
tion af GOP 

Opret en aktivitet og fremsøg den relevante for den genoptræningsplan, som du laver. 
 

 
 
Når denne er fremsøgt, kan du tilføje en aktivitet og tilkoble koden BVD for at have 
gennemgået genoptræningsplanen. Herefter kan du skrive standardteksten med 
samtykke til indhold og afsendelse til egen læge og kommunen.  

 
 

Specialiseret genoptræning skal ud føres i anden region 

Specialiseret 
genop-
træning skal 
udføres i 
anden 
region.  

Når aktiviteten ”Udarbejdelse af genoptræningsplan, specialiseret genoptræning” 
vælges, er der mulighed for at angive, hvis genoptræningen skal udføres i anden region. 
 

 
 

Tillæg til opstart af specialiseret genoptræning 
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 For at kvalitetssikre registreringen i forbindelse med udarbejdelse af genoptræningsplan 
til specialiseret genoptræning og registrering af specialiserede genoptræningsforløb er 
der i Region Nordjylland oprettet nogle tillægskoder, der skal anvendes som anført 
nedenfor 
 

Tillæg til 
specialiseret 
genop-
træning 

Opret aktiviteten ”Tillæg til opstart af specialiseret genoptræning” 

 
 

Vælg 
tillægskode 

Patienten ønsker ikke genoptræning alligevel 
Anvendes i de situationer, hvor patienten er indkaldt til genoptræning, men melder fra 
eller udebliver.  
Når patienten melder fra, oprettes aktiviteten/tillægskoden med det samme.  
Hvis der er tale om udeblivelse, registreres den almene kode for udeblivelse, og såfremt 
patienten ikke har ladet høre fra sig trods en eller flere indkaldelser, oprettes 
aktiviteten/tillægskoden og patienten afsluttes 
 
Genoptræningsplan er lavet i anden region/privat hospital 
Anvendes i de situationer, hvor genoptræningsplanen er lavet på et privat hospital i 
regionen eller på et privat/offentligt sygehus i en anden region. 
 
Genoptræningsplan er tidligere udarbejdet  
Anvendes i de situationer, hvor et ambulant genoptræningsforløb afbrydes f.eks. af en 
indlæggelse, og patienten efterfølgende fortsætter genoptræningen i et nyt ambulant 
forløb. Tillægskoden registreres på 2. kontakt. 
 

 

 

 


