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Referat  
 
Møde: Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Torsdag den 30. september 9.00-11.00 
Sted: Mødelokale 5, regionshuset, Damhaven 12, Vejle. Sekretariatet kan fremsende virtuelt 

mødelink til deltagere, der ikke kan deltage fysisk på mødet.   
 
Deltagere: Formandskab 

Yelva Bjørnholt Jensen, koncernchef for Voksen og Ældre, Fredericia Kommune, kommunal 
medformand (mødeleder) 
 
Medlemmer 
Rikke Bagge Skou, oversygeplejerske, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt  
Jesper Rasmussen, ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense 
Universitetshospital  
Jens Hartvig Skov, alment praktiserende læge, PLO repræsentant 
Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent, Tønder Kommune 
Ulla Lindgren, centerleder PsykInfo, Region Syddanmark 
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune 
Daniel Bomholt, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune 
 
Sekretariat 
Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, 
Fredericia Kommune  
Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark  
 
Gæst 
Henriette Bondo Andersen, konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, 
deltager under punkt 5  
 
Afbud 
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, 
regional medformand  
Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske i ortopædkirurgien, Sydvestjysk Sygehus 
Charline Amdissen Bossen, leder af Socialpsykiatrisk Center, Vejen Kommune 
Annette Holm Lauridsen, oversygeplejerske på Afdelingen for Kirurgi, Sygehus Sønderjylland 
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Referat 
 
 

1. VELKOMMEN/ Yelva Bjørnholt Jensen (5 min) 
 

 
 

2. MUNDTLIG ORIENTERING: Nyt fra møde i Det Administrative Kontaktforum ved formandskabet / 
Yelva Bjørnholt Jensen (10 min) 

 
 

Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 16. september i forhold til 
de sager, der har relevans for følgegruppens arbejde.  
 

 Drøftelse af forslag til videreførelse af gode erfaringer fra samarbejdet under COVID-19, herunder 
muligheden for flere DAK-formandsgodkendelser samt hvilke principper, der i så fald skal være for, 
hvornår en sag kan formandsgodkendes 

 Tids- og procesplan for udarbejdelse af den nye Sundhedsaftale 2023-2027 

 Godkendelse af høringsudkast til ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD  

 Godkendelse af indhold for det årlige fællesmøde mellem Det Administrative Kontaktforum, 
Følgegrupperne og Kompetencegrupperne 
 

  
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 

 
Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
I forhold til høringen af samarbejdsaftalen om PTSD noteres det, at høringsprocessen bliver ændret, så der er 
bedre mulighed for inddragelse af Socialdirektørforum. Sekretariatet udarbejder nyt forslag til proces.  
 
Status den 11. oktober: Der er efter aftale med følgegruppens formandskab fastlagt en tidsfrist for 
høringssvar, der hedder den 3. december og indkaldt til et ekstraordinært følgegruppemøde den 15. 
december. På det ekstraordinære følgegruppemødet behandles de justeringer, der foretages på baggrund af 
høringssvarene med henblik på videre behandling i Det Administrative Kontaktforum den 21. januar 2022 og 
endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022. 
 
 

 

3. MUNDTLIG ORIENTERING: Status på prøvehandlinger/ Rikke Bagge Schou (15 min)  
 

Rikke Bagge Schou orienterer mundtligt om status for de foreløbigt fire indsatsområder:   
 

 Indsats vedr. patienter med funktionelle lidelser: Det er tidligere besluttet, at Sygehus Lillebælt er 
ansvarlig for udvikling af e-læringsmateriale målrettet alle relevante faggrupper og aktører, med henblik 
på at udbrede viden om sygdommen og behandlingsmuligheder, samt understøtte opsporing, 
henvisning, behandling og kommunal håndtering af patientgruppen. Relevante aktører fra bl.a. 
kommuner og almen praksis inviteres med i udviklingsprocessen med henblik på kvalificering. Der er 
planlagt møde medio september hvor proces og tidsplan drøftes. E-learning forventes igangsat med en 
kick-off. 
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 Indsats vedr. patienter med uspecifikke rygsmerter. Det er tidligere besluttet, at Rygcenteret 
identificerer 10 borgere med komplicerede forløb og igangsætter en prøvehandling, hvor patienten 
følges tæt, herunder eksempelvis deltager i møder i jobcenterregi, andre steder i sundhedsvæsenet og 
hos øvrige aktører, for at understøtte sammenhæng og fremdrift i borgerens forløb. Sygehus Lillebælt er 
tovholder og ansvarlig for konkretisering af indsatsen. Relevante aktører fra bl.a. kommuner og almen 
praksis inviteres med i udviklingsprocessen med henblik på kvalificering. Konkretisering af indsatserne 
sker, når der er ro på efter sygeplejestrejke 

 Indsats vedr. borgere med kroniske smerter – dialog påbegyndes i efteråret 2021. 

 Indsats vedr. hjerteoverlevere – dialog påbegyndes i efteråret 2021. 
 

Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat:  
Orienteringen blev taget til efterretning.  
- I forhold til e-learningmateriale om funktionelle lidelser tilføjes det, at kich-off forventes afholdt i primo 

2022.  
- I forhold til indsatsen for rygpatienter, gør Nordfyns kommune opmærksom på at de har en intern 

indsats for den samme patientgruppe, og at det kan være relevant at sammenholde effekter af de to.  
- Implementeringsgruppen har desuden drøftet omfang og perspektiver på covid-senfølger i 

beskæftigelsesregi. Patientgruppen fylder ikke meget på de kommunale beskæftigelsesområder, og giver 
ikke anledning til ekstraordinære udfordringer. I Nordfyns Kommune ses et stigende antal covid-
relaterede genoptræningsplaner, der håndteres som senhjerneskader. 

 
 
 

4. Status på anvendelse af samtalestøtte (10 min)  
Følgegruppen for uddannelse og arbejde har som opgave at følge implementeringen af ” Lokalaftale om 
Samtaleterapi og Krisesamtaler i almen praksis i Region Syddanmark”. Følgegruppen har derfor løbende fulgt 
udviklingen i anvendelse af aftalen via dataudtræk. I sommeren 2020 blev de kommunalt lægelige udvalg 
(KLUerne) desuden spurgt til anvendelse, kendskab og behov for yderligere initiativer for at understøtte 
udbredelse og anvendelse. På baggrund af KLUernes feedback, blev der primo 2021 udsendt yderligere 
vejledning i anvendelsen af aftalen via nyhedsbrev til almen praksis, med særligt fokus på muligheden for at 
anvende mere end de samtaleydelser pr borger/forløb, som er standard. I særlige tilfælde kan der ydes op til 
12 samtaler pr forløb.  
 
Det vedhæftede dataudtræk dækker perioden 4. kvartal 2019 (hvor aftalen trådte i kraft) til 2. kvartal 2021. 
Datasættet omfatter samlet data for de tre relevante ydelser:  

- Ydelse: 4609 = Krisesamtale. Op til tre samtaler pr forløb 
- Ydelseskode 4610 = Samtaleterapiforløb. Op til 7 samtaler pr forløb. Mulighed for op til 12 samtaler pr 

forløb 
- Ydelseskode 4616 = ekstra personer deltager i samtalen. Max 3 personer.  

 
Datatrækket i sin helhed kan ses i bilag 4 (Excel), og opdelt i bilag 4a-4d, hvor data viser anvendelsen på 
følgende opdelinger: 

- Antal unikke patienter og antal ydelser pr kommune 
- Hvor mange praksis per kommune, som anvender aftalen (deltagelsesprocent) 
- De enkelte praksis individuelle anvendelse (praksisnavne og ydernumre er anonymiseret) 

 
Data antyder, at: 

- Aftalen er kendt og anvendt i alle kommuner 
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- Anvendelsen er steget i perioden (flere praksis anvender aftalen), men også at anvendelsen ikke er 
konstant hen over perioden (hos nogle praksis er anvendelsen faldet eller har været ustabil).  

- Der er meget stor forskel på anvendelsen blandt de enkelte praksis.  
 

Indstilling 
Det indstilles at følgegruppen drøfter de fremlagte data samt hvordan aftalen følges fremadrettet. 
 
Bilag 
Bilag 4 Samtaleterapi okt 25019—juni 2021 
Bilag 4a Samtaleterapi – antal ydelser, patienter og gnst. Ydelser - data 
Bilag 4b Samtaleterapi – antal ydelser, patienter og gnst. Ydelser – graf 
Bilag 4c Samtaleterapi – deltagelsesprocent 
Bilag 4d Samtaleterapi – anvendelse pr praksis 
 
Referat 
Sekretariatet går opmærksom på, at dataopgørelserne rummer flere ydelser i ét, hvilket kan vanskeliggøre at 
konkludere på omfanget af anvendelse, særligt ift antal ydelser pr patient. Jens Skov gør opmærksom på, at 
det er relevant at sammenholde anvendelsen af de lokale aftaler med anvendelsen af den nationale 
ydelseskode 6109.  
 
Det besluttes, at status for anvendelse af samtalestøtte/krisesamtaler dagsordenssættes i 1. kvartal 2022 inkl. 
data vedr. forbrug ift den afsatte ramme på 3 mio kr. Desuden ønskes data opdelt på de særskilte ydelser.  
 
Status d. 11. oktober: Det er efterfølgende undersøgt via Praksisafdelingen, at  

- Fordelingen af antal ydelser pr patient i de forskellige ydelseskoder ikke adskiller sig væsentligt fra 
hinanden, og det har derfor ikke stor konsekvens, at ydelserne afrapporteres samlet.  

- Alle ydelser fra 1. nov 2019 og fremadrettet er afregnet/registreret på lokalaftalerne. Regionens 
læger kan ikke registrere ydelser på overenskomstydelsen. 

 
 
 

5. Rapport om unges mentale sundhed i Region Syddanmark / Henriette Bondo Andersen (30 min) 
Regionsrådet i Region Syddanmark, indgik i 2019 en politisk aftale om ekstra midler i psykiatrien, 
hvor man besluttede at afsætte 1.0 mio. kr., som skulle anvendes til udarbejdelsen af en analyse, 
vedrørende børn og unges mentale trivsel i Region Syddanmark. Statens Institut for Folkesundhed har på den 
baggrund udarbejdet analysen ’Mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark. Rapportens fund 
blev præsenteret for Det Administrative Kontaktforum den 27. maj og der var en drøftelse af, hvordan det 
tværsektorielle samarbejde om mental sundhed for børn og unge i regi af ABC for mental sundhed skal finde 
sted og hvor det skal starte. I arbejde der pågår i regi af Følgegruppen for forebyggelse. Rapporten taler dog 
også ind i Følgegruppen for uddannelse og arbejdes målsætning om at sikre en stigning i andelen af unge med 
psykisk syge, som har fuldført en ungdomsuddannelse. 
 
Derfor præsenteres rapportens fund set i relation til uddannelse- og arbejdsmarkedsområdet på dagens 
følgegruppemøde. Præsentationen sker ved konsulent Henriette Bondo Andersen fra afdelingen for 
Tværsektorielt samarbejde. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter om rapportens fund peger på behov for indsatser inden for 
følgegruppens område.  
 
Referat 
Slides (bilag 5) udsendes til følgegruppen sammen med referatet.  
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Oplægget gav anledning til at følgegruppemedlemmerne delte erfaringer om, hvordan der lokalt arbejdes 
med unge, trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelsesområdet. Der blev drøftet behov for at 
arbejdsgivere, herunder også de private virksomheder inddrages i udviklingen af initiativer. Der blev også 
bemærket, at de aktuelle gode jobkonjunkturer giver mulighed for at en bredere målgruppe kan blive 
tilknyttet arbejdsmarkedet.     
Rapporten videreformidles til arbejdsgruppen vedr. FGU og Charline der er tovholder for FGU-
arbejdsgruppen inviteres med til næste formandskabsmøde for at drøfte hvordan, dagens drøftelser evt. kan 
inddrages i arbejdsgruppens arbejde.  

 
 
 

6. Udkast til årlig status fra følgegruppen til Det Administrative Kontaktforum (10 min)  
På møde i Det Administrative Kontaktforum den 3. november og Sundhedskoordinationsudvalget den 1. 
december skal der præsenteres en årlig status på følgegruppernes indsatser under Sundhedsaftalen 2019-23.  
 
Til forberedelse af dette punkt er de fire følgegrupper blevet bedt om at dagsordenssætte en drøftelse ad 
status på følgegruppens indsatser. Der er udarbejdet en række generiske spørgsmål til følgegrupperne, som 
sekretariatet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde nu har udarbejdet et udkast til besvarelse af, se 
vedlagte bilag.  
 
Derudover har formandskaberne for følgegrupperne til opgave at give en kort status på indsatserne på mødet 
i Det Administrative Kontaktforum den 11. november. Følgegrupperne skal desuden fremsende seneste 
status på deres porteføljestyringsværktøj, som skal bruges som bilag på sagen, her vedlagt som bilag.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen godkender: 
- Udkast til årlig status fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
- Udkast til status på følgegruppens opgaveportefølje  
 
Bilag 
Bilag 6 A  Udkast til årlig status fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde, september 2021  
Bilag 6 B  OPGAVEPORTEFØLJE OG STATUS Følgegruppe for uddannelse og arbejde, september 2021 
 
Referat 
Godkendt. 
 
 

 
7. Mundtlig status: FGU-arbejdsgruppen/ Charline Amdissen Bossen (10 min)  

Følgegruppen har nedsat en lille arbejdsgruppe, som har til opgave at komme med forslag til indsatser og 
samarbejde vedr. FGU, med henblik på at understøtte følgegruppens målsætning om at flere unge med 
psykisk sygdom skal gennemføre en uddannelse.  
 
Arbejdsgruppen har holdt sit første møde. Charline orienterer herfra, samt plan for arbejdsgruppens videre 
arbejde.  
 
Indstilling:  
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning 
 
Referat 
Arbejdsgruppen har holdt sit første møde, og der er planlagt yderligere 2 møder i oktober og november. 
Yderlige status udskydes pga. afbud fra Charline.  
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8. Orientering: Nationale mål for sundhedsvæsenet 2021 (10 min) 

De nationale måltal for sundhedsvæsenet blev offentliggjort den 23. september og kan findes i sin fulde 
længde her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/september/nationale-maal-flere-omraader-
udvikler-sig-positivt  

Der er fire måltal der med version 2.0 af Sundhedsaftalen 2019-2023 der er tilknyttet Følgegruppen for 
uddannelse og arbejde. 

De fire mål og data der vedrører målgruppen målsætninger er de nedenstående:  

 

 

 

1. Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3), og sammenligninger på tværs af årene før og 
efter skal foretages med ekstra varsomhed 

 

I rapporten kan der også ses måltal fordelt på kommuneniveau for de tre første af følgegruppens 
målsætninger. Det planlægges, at de nationale mål dagsordensættes på næste følgegruppemøde, hvor begge 
formænd har mulighed for at være til stede og hvor der drøfter hvad data giver anledning til af indsatser 
inden for følgegruppens opgaveportefølje. Til dagsordenspunktet rekvirerer sekretariatet de absolutte data 
for de fire målsætninger, der ligger til grund for de nationale data.  

Indstilling 
Til orientering 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/september/nationale-maal-flere-omraader-udvikler-sig-positivt
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/september/nationale-maal-flere-omraader-udvikler-sig-positivt
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Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning. De nationale måltal dagsordenssættes med tid til drøftelse på 
næstkommende møde i december.  
 
 
 

9. SKRIFTLIG ORIENTERING: Nedsættelse af styregruppe for implementering af IPS i Region Syddanmark og de 
tilhørende 22 kommuner (5 min) 

Region Syddanmark og de 22 kommuner har i Sundhedsaftalen 2019 – 2023 forpligtet sig på en fælles 
målsætning om at sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet, skal stige. 
 
For at understøtte målsætningen i Sundhedsaftalen har Psykiatrisygehuset afsat 1,2 mio. kr. til IPS. IPS står 
for Individuelt Planlagt job med Støtte og er en evidensbaseret metode til at få mennesker med svære 
psykiatriske diagnoser i ordinært arbejde eller uddannelse via en integration af den kommunale 
beskæftigelsesindsats i den regionale behandlingspsykiatri.  
 
For at understøtte udbredelsen af IPS i Region Syddanmark yderligere har Den A. P. Møllerske Fond givet 
tilsagn om at bidrage med 2,4 mio. kr., således at endnu flere kommuner kan få tilbuddet om at indgå i et IPS-
samarbejde med Psykiatrien. Der er pt. 10 kommuner i Region Syddanmark, der indgår i IPS-samarbejder med 
Psykiatrien. I forbindelse med tilsagnet fra Den A. P. Møllerske Fond har det været fondens ønske, at der blev 
nedsat en styregruppe for implementering af IPS i Region Syddanmark og de tilhørende 22 kommuner.  
 
Kommissoriet for styregruppen er under udarbejdelse, og godkendes på styregruppens første møde, som er 
planlagt d. 15. dec. 2021. Der er et sammenfald mellem Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked og 
Styregruppen for implementering af IPS i Region Syddanmark og de tilhørende 22 kommuner, hvorfor der 
løbende vil være behov for en tæt koordination mellem de to fora for at sikre, at ressourcerne anvendes på 
bedst mulig vis.  
 
Følgende indgår i styregruppen for implementering af IPS i Region Syddanmark og de tilhørende 22 
kommuner: 

- Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør (formand) 
- Yelva Bjørnholdt Jensen Koncernchef for Social og Beskæftigelse, Fredericia Kommune,  
- Daniel Bomholdt, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune  
- Charline Amdissen Bossen, leder af Socialpsykiatrisk Center, Vejen Kommune 
- Judith Poulsen, Chef for Sundhed og Rehabilitering Nordfyns Kommune  
- Rikke Bagge Skou, Oversygeplejerske, Rygcenter, Sygehus Lillebælt  
- Peter Michael Jørgensen, Chefkonsulent, Tønder Kommune 
- Mads Thuneberg, Fondsrådgiver, Den A.P. Møllerske Støttefond 
- Borgerrepræsentant 
- Pårørenderepræsentant  
- Maja Kolstrup Hansen, IPS-Projektleder (sekretær for styregruppen) 
- Niels Aagaard, IPS-projektleder (sekretær for styregruppen) 

 
I relation til deltagerkredsen i Styregruppen for implementering af IPS i Region Syddanmark og de tilhørende 
22 kommuner bemærkes det, at der pt. arbejdes på at finde en borgerrepræsentant, som selv har været 
igennem et IPS-løb og en pårørenderepræsentant, som kan repræsentere brugerperspektivet ind i 
styregruppens arbejde. 
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Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked tager orienteringen om nedsættelsen af 
Styregruppen for implementering af IPS i Region Syddanmark og de tilhørende 22 kommuner til efterretning. 
 
Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 
 

9. Punkter til næste møde i følgegruppen den 2. december 2021 (5 min) 
- Status fra SOFerne vedrørende implementeringen af Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for 

rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft” 
- Muligt dataspor vedr FGU 
- Drøftelse af hvad de nationale måltal for sundhedsvæsenet 2021 betyder for følgegruppens valg og 

prioritering af indsatser 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde beslutter punkter til næste møde i følgegruppen.  
 
Referat 
Følgende punkter tilføjes:  

- De nationale måltal, herunder nyt mål for følgegruppen 
- Status fra FGU-arbejdsgruppe  
- Foreløbig status af indkomne høringssvar til ny samarbejdsaftale for voksne med PTSD, hvor der er frist 

for høringssvar den 3. december.  
- Godkendelse af mødekalender for 2022 

 
 
 

10. Evt.  (10 min) 
 
 
 
 


