Opfølgning på økonomiaftalen for 2009 - Genoptræning efter
udskrivning fra sygehus

Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler
Det fremgår af økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske Regioner og KL, at parterne er enige om at implementere en række konkrete anbefalinger inden for det eksisterende regelsæt, der vil give bedre mulighed for at
følge og koordinere genoptræningsindsatsen i samarbejde mellem kommuner,
regioner og sygehuse, herunder indarbejde og følge op på de aftalte indikatorer
og målsætninger i regi af sundhedsaftalerne.
Desuden fremgår det af økonomiaftalen, at der skal gøres status for de anbefalede initiativer på området. Anbefalingerne fremgår af aftalens bilag 3. En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) har ansvaret
for at give denne status.
Arbejdsgruppen beder nu dig om at udfylde dette spørgeskema. Svarene vil
blive anvendt i arbejdsgruppens rapport, som udgives i foråret 2009.
Spørgeskemaet omhandler udelukkende genoptræning efter udskrivning fra
sygehus (genoptræning efter sundhedslovens § 140).
Besvarelse skal fremsendes til Susan Colding senest den 6. februar 2009.
Spørgsmål i forbindelse med besvarelsen kan rettes til Susan Colding.
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen på genoptræningsområdet
Danske Regioner
KL
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
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Del 1: Den generelle sundhedsaftale og diverse udvalg
Denne del af spørgeskemaet omhandler indholdet i den generelle
sundhedsaftale, som regionen og kommunerne i regionen har indgået. Der henvises til den gældende sundhedsaftale. Desuden
handler spørgeskemaet om arbejdet i diverse udvalg.

1. I økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske Regioner og KL er der
opstillet 8 anbefalinger, som skal give bedre mulighed for at følge og koordinere
genoptræningsindsatsen i samarbejde mellem kommuner, regioner og sygehuse.
Anbefalingerne fremgår af økonomiaftalens bilag 3. Har anbefalingerne fra økonomiaftalen været behandlet i et relevant udvalg?

a. Ja
b. Nej
c.

Ved ikke

I sund-

I den admini-

I kontaktfo-

I samord-

Andet

hedskoor

strative styre-

ra/følge- eller

ningsudvalg i

steds

dination-

gruppe under

arbejdsgrupper

tilknytning til

(skriv

sudvalget

sundhedsafta-

på genoptræ-

enkelte sy-

hvor)

lerne

ningsområdet

gehuse

X

X
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2. Er der igangsat eller planlagt igangsat nye konkrete initiativer, der i 2009 skal følge
op på sundhedsaftalen på genoptræningsområdet og i givet fald hvor? Der henvises
ikke til beskrivelsen i sundhedsaftalen af, hvordan parterne følger op på den, men til
helt konkrete initiativer, der praktisk følger op på aftalen. (Sæt kun ét kryds i hver kolonne, men gerne flere kryds i hver række)
I sund-

I den admini-

I kontaktfo-

I samord-

Andet

allerede

hedskoor

strative sty-

ra/følge- eller

ningsudvalg i

steds

igangsat

dination-

regruppe

arbejdsgrupper

tilknytning til

(skriv

konkrete ini-

sudval-

under sund-

på genoptræ-

enkelte syge-

hvor)

tiativer

get

hedsaftalerne

ningsområdet

huse

X

X

a. Ja, der er

Sygehuse

b. Ja, der er
planlagt konkrete initiativer, som
igangsættes i
første kvartal
2009
c.

Ja, der er

X

planlagt konkrete initiativer som
igangsættes i
andet, tredje
eller fjerde
kvartal 2009
d. Nej
e. Ved ikke
2.1. Hvis ja: Beskriv de vigtigste konkrete initiativer:

1) Handlingsplan for udryddelse af fejlregistreringer hos sygehusene
2) Afholdelse af tværsektoriel, tværfaglig temadag om videndsdeling og netværksdannelse på
genoptræningsområdet for alle ergo- og fysioterapeuter (kommuner, private, sygehuse) i Region Sjælland.
3) Sundhedsaftaleafsnit om børn og træning
4) Nedsættelse af arbejdsgruppe mhp Sundhedsaftaleafsnit om voksne hjerneskadede og træning
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2.2. Hvis nej: Skriv hvorfor, der ikke er igangsat eller planlagt igangsat nye konkrete initiativer:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Har regionen og kommunerne i regionen opstillet en fælles vejledende målsætning
for andelen af specialiseret genoptræning? Andelen af specialiseret genoptræning
defineres som, hvor stor en andel af alle genoptræningsplaner, der henviser til specialiseret genoptræning. (Sæt kun ét kryds)
a. Ja, der er aftalt en vejledende procentandel for specialiseret genoptræning (f.eks. specialiseret genoptræning bør udgøre ca. xx pct.)
b. Ja, der er aftalt en vejledende maksimal procentandel for specialiseret genoptræning (f.eks. specialiseret genoptræning bør udgøre maksimalt xx pct.)
c.

Ja, der er aftalt et interval, som andelen af specialiseret genoptræning
bør ligge inden for (f.eks. specialiseret genoptræning bør udgøre mellem xx og xx pct.)

d. Ja, der er beskrevet en målsætning om, at andelen af specialiseret
genoptræning skal nedbringes, men der er ikke aftalt et tal eller interval.
e. Ja, der er aftalt en anden form for målsætning om andelen af specialiseret genoptræning.
f.

Nej, der er ikke aftalt nogen målsætning for andelen af specialiseret
genoptræning.

X
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3.1. Hvis ja: Skriv den aftalte vejledende målsætning for andelen af specialiseret genoptræning her: Til sundhedsaftalen er tilknyttet et snitfladekatalog med angivelse af vejledende
procentandel i forhold til udvalgte diagnosegrupper, link: http://www.regionsjaelland.dk/regionensopgaver/sundhed/fagfolk/sundhedsaftaler/Documents/FaelleskatalogGenoptrKommuneregionJuli2007.pdf

3.2. Hvis ja: Hvor er den aftalte vejledende målsætning nedskrevet? (sæt kun ét kryds)
a. I den generelle sundhedsaftale mellem din region og kommunerne i

X

regionen
b. Andet steds (skriv hvor):

3.3. Hvis nej: Skriv hvorfor der ikke er aftalt nogen vejledende målsætning for andelen af
specialiseret genoptræning?
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. Er der igangsat eller planlagt igangsat nye konkrete initiativer, der i 2009 skal følge
op specifikt på andelen af specialiseret genoptræning i regionen og i givet fald hvor?
Der henvises ikke til eventuelle beskrivelser i sundhedsaftalen af, hvordan parterne
følger op på andelen, men til helt konkrete initiativer, der praktisk følger op på den.
(Sæt kun ét kryds i hver kolonne, men gerne flere kryds i hver række)
I sund-

I den admini-

I kontaktfo-

I samord-

Andet

hedskoor

strative styre-

ra/følge- eller

ningsudvalg i

steds

dination-

gruppe under

arbejdsgrupper

tilknytning til

(skriv

sudvalget

sundhedsafta-

på genoptræ-

enkelte syge-

hvor)

lerne

ningsområdet

huse

a. Ja, der er
allerede
igangsat
konkrete initiativer
b. Ja, der er
planlagt
konkrete initiativer, som
igangsættes
i første kvartal 2009
c.

Ja, der er
planlagt
konkrete initiativer som
igangsættes
i andet, tredje eller fjerde
kvartal 2009

d. Nej
e. Ved ikke

x
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4.1. Hvis ja: Skriv de vigtigste konkrete initiativer:
Nedsættelse af tværsektoriel håndkirurgigruppe med henblik på justering af snitfladekatalogets
procentandele for håndkirurgi. Herefter følger hjerte-rehabilitering og KOL-rehabilitering.
4.2. Hvis nej: Skriv hvorfor der ikke er igangsat eller planlagt igangsat nye konkrete
initiativer:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5. Har regionen oplyst det relevante sundhedspersonale på regionens sygehuse, om
den eventuelt aftalte målsætning for andelen af specialiseret genoptræning? (sæt kun
ét kryds)
a. Ja

X

b. Nej
c.

Spørgsmålet er irrelevant, da der ikke er aftalt nogen målsætning

5.1. Hvis ja: Hvad har regionen gjort? (sæt gerne flere kryds)
a. Afholdt en tema-dag, hvor emnet indgik
b. Holdt et informationsmøde

X

c.

Uddelt pjecer eller informationsmateriale om målsætningen

X

d. Bedt sygehusledelserne om at oplyse personalet om målsætnin-

X

gen
e. Andet (skriv hvad):

Snitfladekatalog med
procenter på regionens
hjemmeside

5.2. Hvis nej: Skriv hvorfor regionen ikke har oplyst sundhedspersonalet om målsætningen? _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Del 2: Specifikke sundhedsaftaler indgået mellem regionen og
hver enkel kommune i regionen
Det næste spørgsmål omhandler de specifikke sundhedsaftaler,
som regionen og hver enkel kommune i regionen har indgået.

6. I hvor mange sundhedsaftaler mellem regionen og de enkelte kommuner i regionen
er der opstillet en fælles vejledende målsætning for andelen af specialiseret genoptræning? (Skriv antal ud for den rette målsætning)
ANTAL KOMMUNER
a. Der er aftalt en vejledende procentandel for specialiseret genoptræning (f.eks. specialiseret genoptræning bør udgøre ca. xx pct.)
b. Der er aftalt en vejledende maksimal procentandel for specialiseret
genoptræning (f.eks. specialiseret genoptræning bør udgøre maksimalt xx pct.)
c.

Der er aftalt et interval, som andelen af specialiseret genoptræning
bør ligge inden for (f.eks. specialiseret genoptræning bør udgøre
mellem xx og xx pct.)

d. Der er beskrevet en målsætning om, at andelen af specialiseret
genoptræning skal nedbringes, men der er ikke aftalt et tal eller interval.
e. Der er aftalt en anden form for målsætning om andelen af specialiseret genoptræning.
f.

Der er ikke aftalt nogen vejledende målsætning for andelen af specialiseret genoptræning.

g. Andet (skriv hvad):

17
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Del 3: Samarbejdet mellem regionen og kommunerne i regionen
Denne del af spørgeskemaet omhandler samarbejdet mellem regionen og kommunerne i regionen.
7. Er der nedsat særlige kontaktfora, arbejdsgrupper eller følgegrupper på genoptræningsområdet med deltagelse af regioner og kommuner? (sæt gerne flere kryds)
a. Ja, under sundhedskoordinationsudvalget
b. Ja, under den administrative styregruppe under sundhedsafta-

X

lerne
c.

Ja, under samordningsudvalg i tilknytning til relevante sygehuse

X

d. Ja, andetsteds (skriv hvor)
e. Nej, men nedsættelse af kontaktfora/arbejds- eller følgegrupper
er planlagt
f.

Nej

7.1. Hvis ja: Følger disse fora, arbejds- eller følgegrupper op på andelen af specialiseret
genoptræning i regionen og kommunerne i regionen? (sæt ét kryds)
a. Ja

X

b. Nej

7.2. Hvis nej: Skriv hvorfor der ikke er nedsat særlige kontaktfora arbejds- eller følgegrupper på genoptræningsområdet:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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8. Hvor mange kommuner i regionen har udarbejdet en oversigt over, hvilke genoptræningstilbud de tilbyder? (Skriv antal kommuner ud for de relevante oversigter – hver
kommune må kun tælle én gang)
ANTAL KOMMUNER
a. Oversigten indeholder både oplysninger om hvilke genoptræningstilbud kommunen råder over, samt hvilke aftaler kommunen har
indgået med andre udbydere af almindelig, ambulant genoptræning (f.eks. sygehus, andre kommuner eller private udbydere)
b. Oversigten indeholder kun oplysninger om, hvilke genoptræningstilbud kommunen råder over
c.

Oversigten indeholder kun oplysninger om, hvilke aftaler kommunen har indgået med andre udbydere af almindelig, ambulant genoptræning (f.eks. sygehus, andre kommuner eller private udbydere)

d. Oversigten er under udarbejdelse

x

e. Der er ikke udarbejdet nogen oversigt
f.

Andet (skriv hvad)

Det er et mål ifølge
sundhedsaftalen

8.1. I hvor mange tilfælde, er udarbejdelsen af oversigter over kommunernes tilbud sket
som følge af en sundhedsaftale (enten den generelle sundhedsaftale mellem din region
og alle kommunerne i regionen eller de specifikke sundhedsaftaler mellem din region og
de enkelte kommuner)? (Skriv antal)

______________________________
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9. Hvor findes de oversigter kommunerne har udarbejdet (Skriv antal kommuner ud for
de relevante oversigter – en kommune kan godt tælle med flere gange, f.eks. såfremt
kommunen både har sendt oversigten til regionen og sygehusene)
ANTAL KOMMUNER
a. Kommunen har sendt oversigten til regionen
b. Kommunen har sendt oversigten til sygehusene i regionen
c.

Kommunen har sendt oversigten til borgere, der har modtaget en
genoptræningsplan

d. Oversigten ligger på kommunens hjemmeside
e. Andet (skriv hvor):
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10. Har regionen oplyst det relevante sundhedspersonale på regionens sygehuse, om
kommunernes oversigter over, hvilke genoptræningstilbud de tilbyder? (sæt kun ét
kryds)
a. Ja
b. Nej
c.

Spørgsmålet er irrelevant, da der ikke er udarbejdet nogen over-

x

sigter

10.1. Hvis ja: Hvad har regionen gjort? (sæt gerne flere kryds)
a. Afholdt en tema-dag, hvor emnet indgik
b. Holdt et informationsmøde
c.

Uddelt oversigterne eller information om oversigterne til relevant
sundhedspersonale

d. Bedt sygehusledelserne om at oplyse personalet om målsætningen (f.eks. via møder eller intranettet)
e. Andet (skriv hvad):

10.2. Hvis nej: Skriv hvorfor regionen ikke har oplyst sundhedspersonalet om oversigterne?
Fordi de ikke er klar endnu
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11. Har regionen oplyst det relevante sundhedspersonale på regionens sygehuse, om det
snitfladekatalog regionen har udarbejdet? (sæt kun ét kryds)
a. Ja

x

b. Nej

11.1. Hvis ja: Hvad har regionen gjort? (sæt gerne flere kryds)
a. Afholdt en tema-dag, hvor emnet indgik
b. Holdt et informationsmøde

X

c.

X

Uddelt snitfladekataloget eller information om det til relevant
sundhedspersonale

d. Bedt sygehusledelserne om at oplyse personalet om målsætnin-

X

gen (f.eks. via møder eller intranettet)
e. Andet (skriv hvad):

11.2. Hvis nej: Skriv hvorfor regionen ikke har oplyst sundhedspersonalet om snitfladekataloget:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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12. Indeholder de genoptræningsplaner til specialiseret genoptræning, som regionens
sygehuse udarbejder en kort begrundelse for, hvorfor der er henvist til specialiseret,
ambulant genoptræning? (Sæt kun ét kryds)
a. Alle planer indeholder en begrundelse

X

b. Mere end halvdelen af planerne indeholder en begrundelse
c.

Ca. halvdelen af planerne indeholder en begrundelse

d. Mindre end halvdelen af planerne indeholder en begrundelse
e. Ingen af planerne indeholder en begrundelse

12.1. Skriv i hvilke tilfælde regionens sygehuse i genoptræningsplanerne begrunder, at
der er henvist til specialiseret, ambulant genoptræning samt hvorfor:
Alle regionens genoptræningsplaner indeholder afkrydsningsmulighed for hver af de to kriterier
for specialiseret genoptræning som den der udfylder genoptræningsplanen krydser af. Det er
ikke undersøgt, hvor mange der rent faktisk krydses af.
12.2. Skriv i hvilke tilfælde regionens sygehuse i genoptræningsplanerne ikke begrunder,
at der er henvist til specialiseret, ambulant genoptræning samt hvorfor: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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13. Til sidst bedes du sætte kryds ud for den region, du har besvaret spørgeskemaet for:
a. Region Hovedstanden
b. Region Sjælland
c.

Region Syddanmark

d. Region Midtjylland
e. Region Nordjylland

Tak for besvarelsen!

X

