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Med afsæt i den nye bekendtgørelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen, er standarden for GOP (genoptræningsplaner) revideret. Den nye version benævnes G-GOP. Projektet startede i år 2014 og
overgået til at være en basisopgave april 2017.
Gældende for den nye standard er at:
 Sundhedsfagligt indhold defineres af Sundhedsstyrelsen
 Den rummer både genoptrænings- og rehabiliteringsdata via 3 niveauer af genoptræning
Deltagere:
Leverandør:
Alle regioner, alle kommuner, praktiserende læger,
Regioner: CGI DK, CSC, Systematik, EPIC
nogle privathospitaler og it-leverandører, vans
Kommuner: KMD, Avaleo, CSC, Columna Cura
VANS-leverandører: KMD, High Jump, CSC, MultiMed
Privathospitaler Aleris-Hamlet: Skalpel/Metodika
Læs mere om projektet: http://medcom.dk/projekter/genoptraeningsplan
Projektstatus
Projektet er overgået til basisopgave. DXC har nu kun 1 Århus, samt enheden for social omsorg i Københavns kommune, som anvender den midlertidige e-dico løsning. GGOP Implementeringsgruppen efterspørger fortsat løsning
på ”1 GOP per forløb” problematikken, SUM og SST har behandlet emnet. MedCom afventer fortsat tilbagemelding
fra SUM. Der har forekommet lokale tekniske- og kvitteringsproblemer, MedCom har støttet løsningsproces.
Erfaringsopsamling og afrapportering på implementeringsprocessen vedr. G-GOP er udarbejdet og ligger på MedComs hjemmeside. Evalueringer fra repræsentanter fra regioner og kommuner er indsamlet, og der er mange lærerige input, bl.a. i forhold til erfaringer med fritekst-felter, indsætning af uddrag fra fx journalnotater, felt-indhold og feltoverskrifter samt generelle og lokale driftsudfordringer.
Strategisk lige nu
Samme som sidst: Afventer fortsat afklaring omkring hvorledes bilag til genoptræningsplaner skal understøttes teknisk. Der er behov for afklaring, da de få nødvendige bilag (primært ved rehabilitering på specialiseret niveau) sendes via papirpost.
Fagligt/teknisk lige nu
Privathospital systemleverandøren Metodika med systemet Skalpel er i gang med certificering. Lægepraksissystemerne har planlagt at implementere genoptræningsplanen i ægte G-GOP (XML-format) inden udgangen af 2017. Der
er positiv feedback på implementeringsprocessen. Erfaringsopsamling vedr. fritekstplads i G-GOP viser at felterne
anvendes, men nogle steder er understøttelsen lidt rodet og ikke altid med oplysning om ansvarshavende for tekst.
På møde med leverandørerne d. 7. november 2016 blev det udtrykt, at man så vidt muligt bør holde sig fra vedhæftede filer. Der er fortsat behov for dialog og analyse ift.at vælge gode løsninger. Flere regionale repræsentanter udtrykte også bekymring for, at mange fil-dokumenter vil mindske klinikernes muligheder for overblik.
Risikolog
Korrekt brug af den nye standard skal prioriteres tilstrækkelig af hver enkel part i projektet. Effekten af at der udveksles digital GOP, formindskes i de tilfælde, hvor der skal suppleres med bilag via papir-post.
Milepæle

Plan

Nået

1. Forberedelsesfase
2. Dokumentation og opstartsfase, teknisk standard med tilhørende guide
3. Programmeringstid, testfase med teknisk test og certificering
4. Pilottest og implementering
5. Overgang til drift på landsplan

31.01.2015
10.11.2015
01.03.2016
04.09.2016
01.12.2016

31.01.2015
14.05.2016
02.09.2016 men +2 nye
06.09.2016
06.09.2016

1

Monitorering

Genoptræningsplan
Statistik over antal genoptræningsplaner (og type af genoptræningsplan) per kommune
Der foreligger statistikker for genoptræning på alment niveau, specialiseret niveau og rehabilitering på specialiseret
niveau, som kan ses i rapporten, som hentes via MedComs statistikdatabase via dette link http://medcom.dk/statistik/ggop-statistik

Overordnet statistik genoptræningsplaner til almen genoptræning - maj 2017
Nedenstående statistik viser udviklingen af antal genoptræningsplaner, der sendes elektronisk fra regionerne til helholdsvis regioner, kommuner og praktiserende læger. Statistikken for grafisk visning almen genoptræning er indsat
som et eksempel, da almene genoptræningsplaner udgør den største del af udarbejdede og afsendte genoptræningsplaner.

Nedenstående tabel viser antallet af GOP per måned samt akkumuleret. Alle 3 typer af genoptræningsniveauer vises.

Al men genoptræni ng fra regi oner til kommuner a kkumul eret

maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 feb-17 maj-17
1.574 8.150 8.265 9.697 15.483 15.159 17.309 15.806 15.187 16.128
1.574 9.724 17.989 27.686 43.169 58.328 75.637 91.443 120.789 169.201

Genoptræning på specialiseret niveau
Genoptræni ng på s peci a l i s eret ni vea u fra regi oner til regi oner

maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16
44
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822
1.208 1.071 1.140 1.052

Almen genoptræning
Al men genoptræni ng fra regi oner til kommuner

Genoptræni ng på s peci a l i s eret ni vea u fra regi oner til regi oner
a kkumul eret
Genoptræni ng på s peci a l i s eret ni vea u fra regi oner til kommuner
Genoptræni ng på s peci a l i s eret ni vea u fra regi oner til kommuner
a kkumul eret
Rehabilitering på specialiseret niveau
Reha bi l i teri ng på s peci a l i s eret ni vea u fra regi oner til kommuner
Reha bi l i teri ng på s peci a l i s eret ni vea ufra regi oner til kommuner
a kkumul eret
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