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Adskillige studier belyser de fysiske gevinster ved en effektiv 
genoptræningsindsats. Denne indsats er vigtig for indlagte pati-
enter, fordi der ses reduktion i fysisk kapacitet allerede efter få 
dage ved mindre belastning af kroppen, som f.eks. sengeleje i 
forbindelse med skader eller sygdom (1). Denne reduktion gæl-
der såvel kondition som muskelstyrke (2). Reduktion i fysisk ka-
pacitet er specielt et problem i forhold til ældre patienter, som i 
forvejen kan have funktionsnedsættelse. Undersøgelser viser, at 
træning af ældre personer helt op i 80-90 års alderen kan bedre 
de ældres funktionsevne og derved mindske behovet for hjælp i 
hverdagen (3, 4). Tilsvarende er der i studier belyst en række for-
dele ved at veldefinerede patientgrupper hurtigt opstarter et træ-
ningsforløb (5-7). 
Planlægningen af forløbet efter indlæggelsen er en vigtig faktor 
for at sikre, at patienter der har behov for genoptræning også får 
det. I 2001 trådte ”Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet 
(genoptræningsplaner)” i kraft. Loven skal blandt andet sikre, at 
patienter med lægefagligt vurderet genoptræningsbehov får udar-
bejdet en genoptræningsplan.  
Som det fremgår, er der på genoptræningsområdet en del veldo-
kumenterede og lovmæssige retningslinjer for indlagte patienter. 
Forskellige initiativer med formål at måle, i hvilken grad der le-
ves op til disse retningslinjer, er sat i værk. Heriblandt Projekt 
Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA), som allerede i 2000 
satte fokus på genoptræning på medicinske afdelinger.      
DGMA er et nationalt projekt, der siden 1995 har arbejdet med 
kvalitetsudvikling på de medicinske afdelinger i Danmark. I 
samarbejde med relevante samarbejdspartnere udvikler DGMA 
kvalitetsmål (standarder) til brug for vurdering og udvikling af 
kvaliteten på de medicinske afdelinger. 
DGMA udgav i november 2002 et katalog med standarder for 
hele det tværsektorielle patientforløb (8) og har sideløbende gen-
nemført en række nationale tværsnitsundersøgelser til vurdering 
af kvalitetsniveauet.  
 



DGMA standarder for genoptræning 
I samarbejde med DSI (Institut for Sundhedsvæsen), Danske Fy-
sioterapeuter og Ergoterapeutforeningen udarbejdede DGMA i 
foråret 2002 standarder for genoptræning samt udskrivelse. 
Standard 
Senest 48 timer efter indlæggelsen vurderes patientens funkti-
onsniveau. 
Der foretages en vurdering af funktionsniveauet senest 48 timer 
efter indlæggelsen hos patienter, for hvem det må antages, at føl-
gerne af deres sygdomsforløb bliver forværret, hvis ikke der gø-
res en målrettet genoptræningsindsats. Patienternes habituelle og 
aktuelle funktionsniveau samt stillingtagen til behov for genop-
træning dokumenteres i journalmaterialet.   
Standard 
For patienter, der vurderes at have behov for genoptræning udar-
bejdes en plan.  
Formålet er at sikre at patienter med behov får den fornødne gen-
optræning under indlæggelsen på en hensigtsmæssig måde. Det 
skal vurderes, hvilken hjælp patienten har behov for, herunder 
hvorvidt patienten skal vurderes af relevant ekspertise eks. fysio- 
og eller ergoterapi. 
Standard 
Afdelingen sikrer, at der for den enkelte patient udarbejdes en 
plan for efterforløbet. 
Planen skal blandt andet indeholde stillingtagen til patientens 
fremtidige behov for genoptræning, herunder: 
beskrivelse af den tilbudte genoptræning  
angivelse af, hvor genoptræningen skal foregå 
foreløbig tidsplan for genoptræningen  
oplysning om aktuelt og tilstræbt funktionsniveau 
Af planen skal ligeledes fremgå ansvarsdeling for ovenstående.  
 Planen skal indeholde elementer tilsvarende ”Lov om genoptræ-
ningsplaner ”. 
 
DGMA´s tværsnitsundersøgelser 
I de gennemførte undersøgelser er den faglige kvalitet på udvalg-
te områder målt dækkende for patientforløb på tværs af sektorer. 
Tre af disse undersøgelser TVU1, TVU2 og TVU3 har haft fokus 
på genoptræning.  
TVU1 er gennemført i 2000/2001, TVU2 er gennemført i 
2001/2002 og TVU3 er gennemført i 2003/2004.  



I de tre undersøgelser deltog henholdsvis 79, 82 og 70 afsnit. Der 
blev anvendt pilotafprøvede validerede registreringsskemaer til 
elektronisk indtastning. Dataindsamlingen blev gennemført af en 
læge og en sygeplejerske, som gennemgik 50 journaler på akut 
indlagte medicinske patienter. Afsnitsvise resultater blev fremvist 
i anonymiseret form på Internettet for TVU1 og TVU2 og i ua-
nonymiseret form for TVU3. De enkelte afsnit kan via pass- 
word se egne resultater i sammenligning med de andre deltagen-
de afsnit.  
 
Resultater fra TVU3 
Undersøgelsen har vist en forbedring på hovedpaterne af de mål-
te variable i forhold til TVU2. Denne tendens ser dog ikke ud til 
at gælde på genoptræningsområdet. I alt 3 variable blev valgt til 
belysning af forhold vedrørende genoptræning. 
Funktionsniveau beskrevet i journalmaterialet (læge eller syge-
plejejournal) senest dag 2. 
Behov for genoptræning og / eller mobilisering beskrevet senest 
dag 2 for patienter der ikke var fuldt mobile. 
Genoptræningsplan udarbejdet hos patienter med lægefagligt 
vurderet behov for genoptræning efter udskrivelsen. 
 Som det ses i tabel 1 ses signifikant forbedring på variablen 
”funktionsniveau beskrevet i journalmaterialet” for hver gang 
undersøgelsen blev gennemført (p<0,01). Den gennemsnitlige 
standardopfyldelse var i 2003 på 84,7%, men resultatet på de en-
kelte afsnit varierede fra 36% til 100%. 
På landsplan er andelen af patienter, der ikke er fuldt mobile, der 
får beskrevet behov for genoptræning eller mobilisering senest 
dag 2 efter indlæggelsen, på 65,7% med variationer mellem de 
deltagende afsnit på 17% til 100% (figur 1). Dette er signifikant 
dårligere i forhold til den tidligere undersøgelse (TVU2) 
(p<0,01).  
Ligeledes ses, at andelen af patienter med lægefagligt vurderet 
behov for genoptræning, der får udarbejdet en genoptræningsplan 
er faldet signifikant fra 82,2% i TVU2 til 67,1% i TVU3 
(p<0,01). Resultaterne varierer også meget mellem de deltagende 
afsnit på dette område, hvilket ses i figur 2. På landsplan havde 
9,4% af patienterne behov for genoptræning, der var dog store 
variationer afsnittene imellem på dette område fra 0% til 42%. På 
i alt 10 af de 70 afsnit var der ingen af patienterne der skønnedes 
at have behov for genoptræning.  



 
Figur 1. Figuren viser, hvor ofte der hos ikke fuldt mobile patien-
ter er beskrevet behov for mobilisering/genoptræning senest dag 
2 i journalen. De enkelte afsnit er angivet hen af x aksen. 

19. Behov (genoptræning/mobilisering)
beskrevet senest dag 2

 



Figur 2. Figuren viser, hvor ofte der er dokumentation for udar-
bejdet genoptræningsplan hos patienter med et lægefagligt vurde-
ret behov for genoptræning efter udskrivelsen fordelt på afsnits-
niveau. De enkelte afsnit er angivet hen af x aksen.  

21. Dokumentation af genoptræningsplan

Hvis der kun en vist et punkt på x aksen betyder det at de to vær-
dier er identiske. 
 
Tabel 1. Landsgennemsnit for de tre variable i TVU1, TVU2 og 
TVU3 angivet med CI95. 
Variabel Landsgennem-

snit 
TVU3 med 
CI95 (n=3501)

Landsgennem-
snit 
TVU2 med 
CI95 (n=4068) 

Landsgennem-
snit 
TVU1 med 
CI95 (n=3950)

Funktionsniveau be-
skrevet i journalmate-
riale 

84,7 (83,5-
85,9) 

81,9 (80,6-
83,2) 

78,3 (77,0-
79,6) 

Behov for genoptræ-
ning/mobilisering be-
skrevet senest dag 2 

65,7 (63,6-
67,8) 

75,0 (72,0-
78,0) 

67,4 (64,4-
70,4) 

Genoptræningsplan 
udarbejdet hos patien-
ter med lægefagligt 
vurderet behov 

67,1 (62,0-
72,2)1 

82,2 (78,5-
85,9)2 

 Variabel ikke 
målt i denne 
undersøgelse. 

1 9,4% af patienterne havde et lægefagligt vurderet behov for 
genoptræning efter udskrivelsen. 



210,1% af patienterne havde et lægefagligt vurderet behov for 
genoptræning efter udskrivelsen. 
 
Opfølgning af resultater m.h.p. kvalitetsudvikling 
Efter TVU2 foretog DGMA en analyse af de deltagende afsnits 
resultater fra TVU1 og TVU2 og udpegede de afsnit med resulta-
ter, der var signifikant over gennemsnittet to år i træk. Efterføl-
gende blev afdelingsledelserne interviewet med henblik på at få 
afdækket årsagerne til de positive resultaterne. I alt 53 afdelings-
ledelser fra 67 afsnit deltog i denne interviewundersøgelse.  
Størstedelen af de afsnit, der lå signifikant højere end gennem-
snittet på variablen ”funktionsniveau beskrevet i journalmateria-
let” var sig ikke bevidst om at have gjort noget specielt, idet de 
beskriver, at det ligger i ”rutinen”. Dog anførte flere, at man er 
blevet mere opmærksom på området efter at have set DGMA´s 
resultater. Indførelse af lov om genoptræningsplaner har også 
haft betydning, idet der i loven ligger et krav om beskrivelse af 
patientens aktuelle og forventede funktionsniveau. Flere påpeger, 
at tidlig udskrivelsesplanlægning er vigtig, og mange udtrykker 
vigtigheden af en styrket teamstruktur i afsnittet. Flere afsnit har 
funktionsniveau som en fast rubrik i sygeplejejournalen (9). 
En lignende analyse af resultater og interviewrunde vil blive fo-
retaget i efteråret 2004 på baggrund af resultaterne i TVU3.   
 
Konklusion og perspektivering 
DGMA´s tværsnitsundersøgelser udpeger lokale indsatsområder 
og muliggør en statistisk holdbar måling af kvalitetsudviklingen 
på deltagende afdelinger over tid. 
Resultaterne viser, at der er behov for øget fokus på genoptræ-
ningsområdet på medicinske afdelinger. Specielt det dokumente-
rede udækkede behov for genoptræning og den utilstrækkelige 
andel af udarbejdede genoptræningsplaner rejser spørgsmål om 
genoptræningens prioritet på medicinske afdelinger.  
I TVU3 fik kun 67% af patienterne med genoptræningsbehov 
udarbejdet en genoptræningsplan på trods af lovkravet. Dette 
signifikante fald i forhold til TVU2 kan skyldes, at der ikke fort-
sat er så omfattende fokus på genoptræningsområdet, som der var 
i forbindelse med indførelse af lov om genoptræning i 2001.  
På baggrund af afsnitsresultaterne vil afdelingsledelserne på de 
deltagende afsnit blive interviewet om specielt det markante fald 
i variablene: ”beskrevet behov for genoptræning/mobilisering” 



og ”udarbejdelse af genoptræningsplan”. Denne interviewunder-
søgelse vil yderligere kunne bidrage til at finde metoder til sik-
ring/udvikling af veltilrettelagt og koordineret genoptræning i 
forbindelse med indlæggelse på medicinske afdelinger. Yderlige-
re er DGMA ved at planlægge et projekt, som skal afdække ind-
holdet af de udarbejdede genoptræningsplaner.  
 
Resultater fra DGMA´s undersøgelser samt tilhørende rapporter 
kan ses på www.dgma.dk.  
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