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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. MedCom modtager kun periodevis henvendelser omkring GGOP. MedCom
vedligeholder en kontaktadresse oversigt som forventes at kunne udstilles som service i forbindelse med at klassifikationer på MedComs hjemmeside automatiseres.
Strategisk lige nu
Det er vedtaget at der til xml meddelelserne som GGOP fremadrettet skal anvende indlejret filer, hvis der skal udveksles bilag og ikke standarden XMEDBIN Binær dokumenttransport. Ibrugtagen skal planlægges i samarbejde
med regioner, kommuner og vans-leverandørerne. Forud for ibrugtagen bør analyse af hvorledes muligheden for at
indsætte kopi af notater i GGOP og links funger efter ca. et års drift med GGOP.
Fagligt/teknisk lige nu
Privathospital systemleverandøren Metodika med systemet Skalpel blev certificeret d. 24/10-2017, anvendes af Aleris-Hamlet hospitalerne. Lægepraksissystemerne på nær 2 mindre leverandører har implementeret genoptræningsplanen i G-GOP xml standarden. Implementering sker i takt med at den enkelte lægsystemleverandør har opdateret
hos samtlige kunder, den enkelte lægsystemleverandør er ansvarlig for at aftale stop af konvertering til korrespondance format med vans-leverandørerne.
Risikolog
Korrekt brug af den nye standard skal prioriteres tilstrækkelig af hver enkel part i den daglige brug. 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
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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 - oktober 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.

Almen genoptræning
Almen genoptræning fra regioner til kommuner
Almen genoptræning fra regioner til kommuner akkumuleret
Genoptræning på specialiseret niveau
Genoptræning på specialiseret niveau fra regioner til regioner
Genoptræning på specialiseret niveau fra regioner til regioner akkumuleret
Genoptræning på specialiseret niveau fra regioner til kommuner
Genoptræning på specialiseret niveau fra regioner til kommuner akkumuleret
Rehabilitering på specialiseret niveau
Rehabilitering på specialiseret niveau fra regioner til kommuner
Rehabilitering på specialiseret niveaufra regioner til kommuner akkumuleret
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okt-17

nov-16 dec-16 feb-17 maj-17
17.309 15.806 15.187 16.128
75.637 91.443 120.789 169.201

aug-17
15.277
187.689

16.276
190.279

nov-16 dec-16
1.140 1.052
5.096 4.471
2.258 2.923
9.780 11.803

feb-17
864
6.505
1841
15.608

maj-17
783
9.015
2001
21.740

aug-17
601
10.728
1.830
24.038

914
10.024
2.062
23.887

nov-16 dec-16
65
48
267
313

feb-17
50

maj-17
60

424

601

aug-17
56
712

okt-17

okt-17
82
754

