Faglige kriterier og sondringer mellem basal og avanceret genoptræning efter
Sundhedsloven
Case - Snitfladekatalog vedrørende basal og avanceret genoptræning samt tilhørende
læsevejledning
1. Formålet med et Case-Snitfladekatalog
Formålet med dette snitfladekatalog er at beskrive og tydeliggøre de faglige kriterier, der ligger til
grund for sondringen mellem basal og avanceret genoptræning indenfor specifikke
diagnosegrupper. Der er ikke tale om en facitliste.
I Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om
patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” (oktober 2014) blev det
fastlagt, at kommunerne skal tilbyde almen genoptræning på basalt og avanceret niveau. I
forlængelse af dette opstod der et behov for en detaljeret sondring mellem basal og avanceret
genoptræning. For at imødekomme behovet og skabe et fagligt understøttende arbejdsredskab, der
støtter en ensartethed i niveauvurderingen på tværs af kommunerne, igangsatte den kommunale del
af Udviklingsgruppen for Genoptræning i sundhedsaftaleregi i Region Hovedstaden arbejdet med
dette snitfladekatalog.
Kataloget skal understøtte den faglige sondring og kan ikke anvendes som en facitliste.
2. Diagnosegrupper
I kataloget tages udgangspunkt i de oprindelige 24 ”hoveddiagnosegrupper”, der indgik i det
materiale, som udgjorde grundlaget for Delingsaftalerne på genoptræningsområdet i Region
Hovedstaden.
Den kommunale gruppe har truffet en faglig vurdering af, at der i nogle tilfælde har været et behov
for at sammenlægge og udelade ”hoveddiagnosegrupper”, således at fx enkelte meget små
diagnosegrupper og diagnosegrupper, der varetages under forløbsprogrammerne (hjerte og KOL) er
udeladt.
3. Læsevejledning til Case - Snitfladekataloget
Den kommunale gruppes fokus har været at beskrive de elementer indenfor de enkelte
diagnosegrupper, som afgør om patienten skal have tilbud om basal eller avanceret genoptræning.
Disse er beskrevet i vejledningen og er følgende: patientens funktionsevne, genoptrænings/rehabiliteringsbehov, forekomst, krav til kompetencer, krav til udstyr, krav til samarbejde og
organisering samt krav til forskning (jf. ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i
kommuner og regioner”, oktober 2014).
Snitfladekataloget består af et skema for hver diagnosegruppe, som forholder sig til almen
genoptræning på både basalt og avanceret niveau. Skemaet er bygget op som vist i figuren
nedenfor:
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Case på basal genoptræning
Ved hovedparten af diagnosegrupperne er der beskrevet en case på basalt niveau.
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Case på avanceret genoptræning
Ved hovedparten af diagnosegrupperne er der beskrevet en case på avanceret niveau.

Øverst i skemaet fremgår det, om den almene genoptræning som hovedregel er basal eller
avanceret. I skemaets venstre kolonne skelnes mellem basal og avanceret genoptræning. Både den
basale og avancerede genoptræning er beskrevet i forhold til de fire overskrifter:





Beskrivelse af patientens tilstand (funktionsevne)
Beskrivelse af kvalitetskrav (kompetencer, udstyr, samarbejde forskning)
Patientens sikkerhed
Bemærkninger

Ved hovedparten af diagnosegrupperne er der beskrevet en case på basalt niveau og avanceret
niveau.
4. Målgruppe
Det enkelte skema for hver diagnose skal beskrive og tydeliggøre de faglige kriterier, der ligger til
grund for sondringen mellem basal og avanceret genoptræning indenfor den specifikke
diagnosegruppe.
Kataloget er tænkt som et fagligt understøttende arbejdsredskab for de sundhedsfaglige personer i
kommunerne, der visiterer og/eller genoptræner borgerne.
5. Den kommunale gruppe og yderligere bidragsyder til Case-Snitfladekataloget
Den kommunale gruppe har haft følgende sammensætning:
 Annelene Bundgaard, Ledende terapeut, Helsingør Kommune
















Mette Pia Noble, Leder af Træning og Aktivitet, Halsnæs Kommune
Tashiea Stender Alstrup, Leder af Genoptræning, Bornholms Kommune
Winnie Bergstrom, Ledende fysioterapeut, Glostrup Kommune
Susanne Mortensen, Leder af Træning og Aktivitet, Ballerup Kommune
Casper Mortensen, Leder af Genoptræning, Hvidovre Kommune
Benedicte Fenger, Leder af Træning og Rehabilitering, Fredensborg Kommune
Lise Beich, Leder af ambulant Genoptræning og Rehabilitering, Frederiksberg Kommune
Dorte Thoning Hofland, Lægelig Chef, Gentofte Kommune
Annette Skyum, Ledende terapeut, Ballerup Kommune
Merete Røn Christensen, Centerchef for Omsorg og Rehabilitering, Københavns Kommune
Pia Hansen, Afdelingsleder af Forløbskoordination, Københavns Kommune
Lars Damkjær, Specialkonsulent, Københavns Kommune
Karina Isager-Sally, Visitator, Københavns Kommune
Tone Nymann Nielsen, akademisk konsulent, Københavns Kommune

Følgende kommuner har yderligere bidraget til Case-Snitfladekataloget:
 Allerød Kommune
 Brøndby Kommune
 Egedal Kommune
 Furesø Kommune
 Gladsaxe Kommune
 Gribskov Kommune
 Herlev Kommune
 Høje-Taastrup Kommune
 Hørsholm Kommune
 Ishøj Kommune
 Lyngby-Taarbæk Kommune
 Rudersdal Kommune
 Vallensbæk Kommune

