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Budget/finansieringsforslag – Genoptræningsplaner til tiden

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Der er indført en genoptræningsgaranti på 7 dage. Det er vanskeligt for kommunerne at 
overholde denne, når regionen for ofte leverer genoptræningsplaner efter udskrivelse, og ikke 
i forbindelse med udskrivelsen. 

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

Vi ønsker at der afsættes en pulje til at øge den fysioterapeutiske bemanding, således at vi kan 
levere genoptræningsplanerne til tiden.

Genoptræning vil desuden være med til at forebygge genindlæggelser.

Administrationens bemærkninger:
Nedenstående er et udtryk for administrationens umiddelbare bemærkninger til det fremsatte 
forslag. Der skal derfor tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med en 
eventuel endelig kvalificering af forslaget. Kvalificeringen vil kun finde sted, såfremt udvalget 
på mødet den 27. april 2022 prioriterer, at forslaget skal gå videre til den endelige 
udvælgelsesrunde i udvalget den 25. maj 2022.

Ifølge bekendtgørelsen på området har patienter med et lægeligt vurderet behov for 
genoptræning ret til at få udarbejdet og udleveret en genoptræningsplan senest ved 
udskrivelse. På nationalt niveau er man blevet enige om, at målet for dette er senest 12 timer 
efter udskrivelse eller afslutning af et ambulant forløb. 

Aktuelt afsendes 88,1% af genoptræningsplanerne inden 12 timer efter udskrivelser og 68,9% 
12 timer efter endt ambulant behandling. I 2021 blev der afsendt 59.241 genoptræningsplaner 
i regionen.

Generelt ligger rettidigheden på det ambulante område noget lavere end efter indlæggelse, 
bl.a. på grund af de arbejdsgange og arbejdsdelinger, der er etableret på det ambulante 
område. 
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Det bemærkes, at flere andre faggrupper end fysioterapeuter er involveret i udarbejdelse af 
genoptræningsplaner.  Det vil derfor være relevant at kvalificere forslaget yderligere i forhold 
til at afdække om en øget fysioterapeutisk bemanding vil føre til en øget rettidighed i 
afsendelse af genoptræningsplaner. 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2023 2024 2025 2026
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres 

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3).
                        

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

                   

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Administrationen udfylder dette afsnit, når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger. 
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