
Chefteamindstilling: § 140 genoptræning – ny lov – maks. ventetid for borgeren på 7 dage 

Den 8. juni 2018, Sundhed  

Baggrund: 
Folketinget har d. 23. maj 2018 godkendt ændring af Sundhedslovens § 140 vedr. genoptræning. Ændrin-
gen af loven medfører, at borgere med en genoptræningsplan, kan vælge at modtage genoptræningen 
ved privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen senest 7 kalenderdage 
efter udskrivning fra hospitalet. 
Ændringen træder i kraft 1. juli 2018. 
Denne indstilling beskriver status på området i Sundhed og Omsorg og en beskrivelse af hvilke opgaver, 
der skal løses/handles på, så vi kan være klar til de nye regler 1. juli 2018. 
 
Medsendte bilag beskriver status og opgaver frem mod 1. juli 2018. 
 
 

Beslutninger: 
• At Chefteamet tager status vedr. ventetid til § 140 genoptræning til efterretning 

• At Chefteamet overordnet drøfter muligheder for at nedbringe ventetiden til genoptræning § 140 
hos de leverandører, der ser ud til ikke at kunne overholde de nye regler for maksimal ventetid 

• At Chefteamet godkender, at ansvaret for den videre implementering af de nye regler på genop-
træningsområdet ligger hos Akut og Rehabilitering samt Sundhedsstrategi og Forebyggelse, 
som sikrer bred inddragelse af lokalområderne, Digitalisering, Fællesstaben samt Mål- og Øko-
nomistyring. 

Effekt og målopfølgning: 
Målet med indsatsen er at sikre, at borgere med en genoptræningsplan § 140 kan opstarte sin genoptræ-
ning senest 7 kalenderdage efter udskrivelse fra hospital. 
 
Ventetid til genoptræning er en af de 21 indikatorer, der måles på ved de 8 nationale mål på sundhedsom-
rådet. 
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få data vedr. ventetiderne til genoptræning hos de forskellige 
leverandører.  

Implementering: 
Der udarbejdes et forslag til implementeringsplan, som præsenteres for chefteamet før sommerferien. 

 

 

Kommunikation: 
Fra 1. juli 2018 sikrer en ændring i Sundhedsloven, at borgere til § 140 genoptræning skal tilbydes opstart på 
genoptræningen senest 7 kalenderdage efter udskrivning fra hospitalet. 
 
Chefteamet drøfter status på ventetider hos Sundhed og Omsorgs leverandører af § 140 genoptræning og 
drøfter hvilke tiltag, der evt. skal sættes i værk, så vi kan være klar til, den nye lov træder i kraft 1. juli 2018.  
 

Denne indstilling er: 
 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Akut og Rehabilitering, Mål- og Økonomistyring 

    

Ansvarlig leder/afdeling: Otto Ohrt, Sundhedsstrategi og Forebyggelse samt Susanne Elbrønd Madsen, 
Akut- og Rehabilitering  

Deltager på mødet: Otto Ohrt, Susanne Elbrønd Madsen og Hanne Linnemann 
 

Udgiften afholdes inden for:  
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2018 2019 2020 2021 

    

 
Der på landsplan er afsat 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fremefter til kommunerne til at dække udgifter 

til behandling af borgerne; herunder til at dække de evt. ekstra administrative omkostninger ved ordningen. 

Aarhus Kommunes andel svarer til ca. 3,3 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 og årligt i årene frem, hvis de 

fordeles efter den almindelige bloktilskudsnøgle. 

 

 

  Løbende i 2017 og 2018 8. juni 2018  Sidste møde inden ferien    

    

Henvendelser i Sundhedsdata-
styrelsen og KL, drøftelser i 6-by 
regi 

Chefteam-møde Chefteam præsenteres for imple-
menteringsplan 

   



Referat: 

Chefteamet  

• Tog status vedr. ventetid til § 140 genoptræning til efterretning 

• Drøftede overordnet muligheder for at nedbringe ventetiden til genoptræning § 140 hos de leverandører, der ser ud til ikke at kunne overholde de nye 

regler for maksimal ventetid 

• Godkendte, at ansvaret for den videre implementering af de nye regler på genoptræningsområdet ligger hos Akut og Rehabilitering samt Sundheds-

strategi og Forebyggelse, som sikrer bred inddragelse af lokalområderne, Digitalisering, Fællesstaben samt Mål- og Økonomistyring. 

 

Sundhed fremsender en endelig indstilling til chefmøde den 29. juni 2018.  

 


