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Dagsorden 
 
 
1. VELKOMMEN OG PRÆSENTATION / Yelva Bjørnholdt Jensen (5 min) 
 
Velkommen til Daniel Bomholt, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune.  
 
Henrik Dibbern, alment praktiserende læge, PLO repræsentant er udtrådt af følgegruppen. Der en endnu ikke udpeget 
en anden fast PLO-repræsentant, men indtil videre deltager Jens Hartvig Skov, der er sekretariatschef for 
Praktiserende Lægers Organisation, i følgegruppearbejdet.   
 
 

 
 

2. MUNDTLIG ORIENTERING: Status fra formandskabet / Charlotte Rosenkrantz Josefsen (5 min) 
 

Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 28. januar, hvis der er sager med 
særlig relevans for følgegruppens arbejde.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat:  
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
 
 

3. Status på arbejdet med målsætning 1 – ”Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som 
har fuldført en ungdomsuddannelse, er steget til minimum 53 %” 

 
3.1. Samarbejde mellem psykiatrien, uddannelsesområdet og almen praksis – forberedende grunduddannelse 

(FGU) (Indsats 1.1) / Yelva Bjørnholdt Jensen (20 min) 

På følgegruppemødet den 1. december 2020 var der en temadrøftelse om det tværsektorielle samarbejde med FGU-

erne med indlæg fra to gæste-oplægsholdere, Lisa Goth, sekretariatschef, FGU Danmark og Ulla Lindgren, Centerleder, 

PsykInfo.  

 

Det blev besluttes, at sekretariatet skulle samle op på temadrøftelsens input og udarbejde udkast til et kommissorium 

for en miniarbejdsgruppe, der nedsættes for at arbejde videre med forslag til indsatser på området. Der er nu 

udarbejdet kommissorium for arbejdsgruppen, der er vedlagt i bilag.  

 

Indstilling: 

Det indstilles at Følgegruppen for uddannelse og arbejde: 

 Drøfter og kvalificerer udkast til kommissorium inden det videre kvalificeres af repræsentanter fra syddanske 

FGU’er. 

 Udpeger medlemmer fra følgegruppen til deltagelse i arbejdsgruppen, herunder også en kommunal og 

regional formand for arbejdsgruppen.  

 

Det endelig kommissorium godkendes af formandskabet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
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Bilag:  
Bilag 3.1: Kommissorium_Indsats 1.1_Udkast  
 
Referat  
 
Kommissorium tilrettes med følgende ændringer: 

 Fastholde at der blive tale om en miniarbejdsgruppe med følgende repræsentanter:  
o 1 PsykInfo repræsentant  
o 1 kommunal repræsentant med opgaver i de kommunale ungeindsatser (KUI)  
o 1 repræsentant fra FGU 
o 1 sekretær for arbejdsgruppen 

 Der er ønske om en smal gruppe, der kan identificere typiske årsager til unges frafald fra FGU og udarbejde 

forslag til samarbejdsindsatser. Ungerepræsentanter inddrages i en senere fase. 

 Miniarbejdsgruppens opgaver afgrænses til at identificere typiske årsager til unges frafald fra FGU og 
udarbejde forslag til samarbejdsindsatser, dvs. igangsættelse af prøvehandlinger slettes fra kommissoriet  

 Tidsplanen revideres i samarbejde med medlemmerne i arbejdsgruppen  
 
Psykiatrisygehuset giver besked til sekretariatet om, hvem der deltager i arbejdsgruppen fra PsykInfo. Sekretariatet 
følger op ift. til øvrige opgaver.   
 
Notat efter mødet: Der blev på følgegruppemødet peget på en mulig repræsentant fra Fredericia. Formandskabet har 
efterfølgende besluttet, at posten ”sendes i udbud” så alle kommuner har mulighed for at byde ind med en 
repræsentant. Der bør desuden udpeges en repræsentant fra følgegruppen.  
 
 
 
 

4. Målsætning 2 – ”Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget 
til minimum 82 %”  

 
4.1. Prøvehandlinger for 3 somatiske patientgrupper med potentiale for indsatser på tværs af sundhed, 

uddannelse og arbejde (Indsats 2.2) / Rikke Bagge Skou (30 min) 
 
I august 2020 besluttede følgegruppen at bede implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde i SOF/PSOF 
Lillebælt om forslag til, hvordan samarbejdet omkring, og forløbene for tre patientgrupper kan styrkes.  
Oplægget lød;  

 Hvor ses potentiale og mulighed for afprøvning af mindre, lokale fælles initiativer?  

 Forslagene kan med fordel have karakter af oplæg til mindre og konkrete prøvehandlinger, som kan bringes i 
spil i enkelte kommuner eller i enkelte opgave/samarbejdssnitflader.  

 
På følgegruppemødet i december blev forslag til indsatser for patienter med funktionelle lidelser, samt patienter med 
uspecifikke rygsmerter præsenteret kort og overordnet og forslagene godkendt.  
 
Implementeringsgruppens forslag:  
 
Indsats ift patientgruppen med funktionelle lidelser 
- Udvikling af fælles e-læringsforløb målrettet alle fagfolk i kommuner, region og almen praksis. Undervisnings-
materialet sker i samarbejde mellem Sygehus Lillebælts og OUHs afdelinger funktionelle lidelser, samt repræsentanter 
for de øvrige aktører.  
- e-læringsforløbet lanceres sammen med et kick-off-arrangement. 
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Indsats ift patienter med uspecifikke rygsmerter 
- Rygcenteret udvælger og følger 10 patienter tæt ift at skabe en tættere sammenhæng mellem de involverede 
aktører og bedre forløb på tværs af sundheds- og beskæftigelsesindsatser.  
 
Kroniske smertepatienter 
Der gives en status på dette arbejde.  
 
Under dette punkt uddyber Rikke Bagge Skou indsatserne, hvorefter følgegruppen har mulighed for at kvalificere 
forslagene. Ligeledes drøftes proces, organisering og forståelse af prøvehandlinger. 
 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at følgegruppen 

 Drøfter og kvalificerer de fremlagte forslag 

 Drøfter tilgang og proces i forbindelse med prøvehandlinger 
 
Referat 
På grund af en akut hasteopgave med vaccinering mod COVID-19 var der afbud til dagens møde fra Rikke Bagge Skou 
og det blev besluttet at udskyde punktet til næste følgegruppemøde (d. 13. april). 
 
 
 
 

5. Målsætning 3 – ”Vi vil sikre, at andelen af psykiske syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet et øget 
til minimum 51 %” 

 
5.1. Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien (Indsats 3.1) / Charlotte Josefsen (60 

min)  

 
DAK har godkendt, at arbejdet under målsætning 3 igangsættes i 2021. Følgegruppen har tidligere gennemgået 
allerede igangsatte initiativer på området, og besluttet, at der ikke aktuelt igangsættes nyt, men at følge IPS og 
forløbsprogram for depression tæt.  
 

Status vedr. Forløbsprogram for depression 
Forløbsprogram for depression er nu formelt sendt til implementering via PSOF – og SOFerne, og der afholdes et 
fælles kick-off arrangement i maj 2021. Alt materiale vedr. forløbsprogrammet kan ses her: 
https://www.regionsyddanmark.dk/wm280600  

 
Status vedrørende IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) 

Regionsrådet afsatte i 2018 en pulje på 2 mio. kr. til arbejdsmarkedsrettede initiativer, der skal understøtte 

målet om at fastholde mennesker med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. Regionsrådet godkendte den 23. 

november 2020, at udmønte de resterende 1,2 mio. kr. fra puljen til en samlet indsats i Region Syddanmark 

baseret på IPS-metoden.  

 
Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler med følgende kommunerne om nye samarbejder mellem de 
kommunale jobcentre og lokalpsykiatrier baseret på IPS-metoden: 

- Odense Kommune  

- Faaborg-Midtfyn Kommune  

- Middelfart Kommune  

- Fredericia Kommune  

- Varde Kommune 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm280600
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- Vejle Kommune 

- Billund Kommune 

Følgende kommuner har indtil videre vist interesse i et samarbejde om IPS-metoden: Esbjerg Kommune, Tønder 
Kommune, Haderslev Kommune.  Psykiatrien i Region Syddanmark vil løbende arbejde på at indgå flere IPS-
baserede samarbejder med interesserede kommuner i regionen trinvist.  
 
Undervisningen af IPS-konsulenter er startet i januar 2021 for Odense og Faaborg-Midtfyn Kommuner og næste 
hold bliver i marts 2021 for Fredericia, Middelfart, Billund og Vejle Kommuner. I undervisningen indgår ud over 
medarbejdere fra jobcentre også medarbejdere fra lokalpsykiatrien, ATT og sygehusadministrationen.  
 
Fra 29 randomiserede kontrollerede internationale studier af IPS fandt 55 pct. af deltagerne et job, mod 25 % i 
kontrolgrupperne. Ud over det, fandt deltagerne i IPS deres job hurtigere, de arbejdede flere timer og tjente 
mere end deltagerne i kontrolgrupperne 
 
For at dette tværsektorielle samarbejde kan blive en succes kræver det at afdelingsledelsen og funktionsledere 
for de involveret patientgrupper er involveret i processen. Det har særlig stor betydning i starten, hvor 
medarbejderne skal arbejde mere på tværs og bistå medarbejderne fra jobcentrene med den psykiatriske 
faglighed. Den tidsmæssige investering på den korte bane vil ud fra undersøgelserne aflaste psykiatrisygehuset 
på den lidt længere bane, idet patienterne profiterer af beskæftigelse og højere livskvalitet.    

 
Både Forløbsprogrammet og IPS er er formelt forankret i andre fora, men de to initiativer er væsentlige for opfyldelse 
af Følgegruppens målsætning 3. Følgegruppen har derfor også en rolle ind i begge initiativer – det er dog ikke klart 
hvilken rolle. Der lægges derfor op til en drøftelse heraf.  
 
Drøftelsen vil foregå i mindre grupper via Teams, og med efterfølgende fælles opsamling.  
 
Iben Lykke Eggertsen og Stine Bjerregaard, som udgør sekretariatet fra Følgegruppe for forebyggelse, deltager under 
punktet med henblik på at skabe sammenhæng i arbejdet med forløbsprogrammet på tværs af de to følgegrupper.  
 
Indstilling:  
Deltagerne drøfter, hvordan følgegruppen kan understøtte de to indsatser aktivt, og bidrage til et uddannelses- og 
arbejdsmarkedsrettet fokus. 
 
Bilag 5.1a IPS-oplæg 
Bilag 5.1b Forløbsprogram for depression - oplæg 
 
Referat 

Følgegruppen drøftede nedenstående spørgsmål i undergrupper. 
 
Overordnet spørgsmål: Hvordan kan Følgegruppen understøtte de to initiativer med særligt fokus på følgegruppens 
målsætninger? 
 

- Forløbsprogrammet dækker alle borgere fra 18 år 
- Kapitel 7 handler om arbejdsmarkedsindsatsen. Er der brug for særlig opmærksomhed ift. de unge / 

uddannelsesområdet? 
- Forløbsprogrammet ligger målgruppemæssigt i forlængelse af Den tværsektorielle aftale på børne 

og ungeområdet (0-17 år)?  
- Kan målsætninger i praksisplanen indtænkes?  

 
Praksisplanens indsatser med relation til borgere på kanten af arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet: 

- 9.8.1 Lokalaftale om samtaleterapi og krisesamtaler (igangsættes 2021) 
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- 9.8.2 Fokus på anvendelsen af sygemeldinger (igangsættes 2021) 
- 9.8.3 Understøttende e-kommunikation (igangsættes 2021) 

 
Opsamling fra gruppedrøftelserne 

- Opmærksomhed på og inddragelse af borger/bruger/patient/pårørendeperspektiv – også i følgegruppens 
arbejde med målsætninger og indsatser.  

- Der ses muligheder for, at praksisplanens fokus på anvendelse af deltidssygemeldinger kan understøtte de 
politiske målsætninger om at øge andelen af syge der fastholdes på arbejdsmarkedet. Repræsentanter fra 
implementeringsgruppen for Praksisplanen inviteres til at deltage på næste møde i følgegruppen: Fokus i 
punktet: sammenfald i praksisplanen og følgegruppens målsætninger ift anvendelse af sygemeldinger, fravær 
/ nærvær, hvordan startes dialogen i tide i forhold til at forebygge sygemelding samt i forhold til milepælen 
på 8 ugers sygemelding 

- Der ønskes fokus på et dataspor for indsatserne, herunder IPS, hvor der er koblet et forskningsspor til. 
- Almen praksis er en vigtig aktør i implementeringen af forløbsprogram for depression. Det er derfor et 

vigtigt opmærksomhedspunkt at sikre, at almen praksis har kendskab til de kommunale rehabiliteringstilbud. 
Status efter mødet: Følgegruppen for forebyggelse har d. 12.2. sendt en opfordring ud til PSOF-sekretærerne 
om at dagsordenssætte forløbsprogrammet for depression på de kommunalt lægelige udvalg.   

 
 
 
 

6. Status på eksisterende opgaver 

 

6.1. SKRIFTLIG ORIENTERING: Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere (Eksisterende 
opgave A) / Line Brinch Christensen  

 

Følgegruppens opgave er at undersøge om aftalen er tilstrækkelig, og hvordan man får den ud ”at leve”. Følgegruppen 
har besluttet at følge anvendelsen via jævnlige dataudtræk, senest i sommeren 2020, suppleret af en kvalitativ 
forespørgsel til de kommunalt lægelige udvalg. Aftalen er forankret i Praksisplanudvalgt, og følges derfor også af en 
implementeringsgruppe herunder.  

Det første datatræk (perioden oktober 2019-februar 2020) viste en bred og stigende anvendelse i perioden. Dette blev 
understøttet af tilbagemeldinger fra de kommunalt lægelige udvalg. Dog gav nogle lægerne udtryk for uklarhed 
omkring vilkårene for at afholde mere end de 7 samtaleterapiydelser, som er standard.   

Implementeringsgruppen har derfor – på opfordring fra Følgegruppen – lavet en tydeligere beskrivelse af dette. 
Skrivelsen sendes ud som en del af et nyhedsbrev til almen praksis, forventeligt i uge 5.  

Opdateret udtræk af data for anvendelse i hele perioden fra aftalens i krafttræden i oktober 2019 og indtil medio 
november 2020, viser fortsat en stigende udvikling i anvendelse af aftalen; flere og flere praksis bruger aftalen, og de 
enkelte praksis anvender aftalen mere. Der ses ikke en stigning i antal ydelser pr person. Data fremgår af bilaget. 

Der gives næste status i 3. kvartal 2021. 

Indstilling:  

Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 

Bilag:  

Bilag  6.1a Samtaleterapi og krisesamtale - deltagelsesprocent - okt 2019-nov 2020  

Bilag 6.1b Samtaleterapi og krisesamtale - antal ydelser og antal patienter - okt 2019-nov 2019 
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Referat  

Godkendt. Der opfordres til at aftalen drøftes løbende i KLUerne for at fremme kendskab og anvendelse.  

 

 

 

6.2. Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD (Eksisterende opgave B) / 
Jette Dalsgaard Andersen (10 min) 

Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde for borgere med PTSD har haft sit første møde den 17. december 
2020, hvor fokus var at skabe en fælles ramme for arbejdet og kvalificere det udkast til en kortlægningsskabelon som 
var blevet udarbejdet af sekretariatet og formandskabet for arbejdsgruppen. På baggrund af arbejdsgruppens 
kvalificering er der udarbejdet et webbaseret spørgeskema om indsatser, aktører og snitflader på området. 
Spørgeskemaet er udsendt den 26. januar til følgende aktører: 

- Veterancentret under Forsvarsministeriet 
- De 22 syddanske sygehuse 
- Psykiatrisygehuset og de somatiske sygehuse med arbejdsmedicinske kliniker  
- Kommunale og regionale praksiskonsulenter som repræsentanter for almen praksis 

 

Samarbejdet med og indsatser ved frivillige og private aktører tænkes kortlagt via de besvarelser som ovenstående 
aktører bidrager med. Der er deadline for besvarelse af spørgeskemaerne den 22. februar.  

På baggrund af en mere omfattende proces med udarbejdelsen af kortlægningen end forventet har arbejdsgruppen 
udarbejdet en revideret tidsplan for sit arbejde. Se bilaget.  

Den kommunale sekretær for arbejdsgruppen har udtrykt ønske om at træde ud af funktionen. Fælleskommunalt 
Sundhedssekretariat har derfor igangsat en ny udpegning.  

Indstilling:  

Det indstilles, at Følgegruppen godkender: 

 Revideret tids- og proces for arbejdet i arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde for borgere med 
PTSD 

Bilag:  

Bilag 6.2 Revideret tids- og procesplan – tværsektoriel arbejdsgruppe - borgere med PTSD 

 
Referat 
Den reviderede tids- og procesplan blev godkendt. Desuden blev det bemærket, at arbejdsgruppen har modtaget 
ønsker om at afdækningen kunne omfatte en bredere målgruppe med PTSD. Følgegruppen fastholder dog 
målgruppeafgræsningen for arbejdsgruppens arbejde for at opgaven ikke bliver for omfattende i første omgang. 
  
 
 
 

7. SKRIFTLIG ORIENTERING: Status for øvrige opgaver / Line Brinch Christensen 
 
Status for følgegruppens øvrige opgaver fremgår af dokumentet ”Opgaveportefølje og status” (bilaget). 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at Følgegruppen godkender status i porteføljeoverblikket.  
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Bilag:  
Bilag 7  OPGAVEPORTEFØLJE OG STATUS Følgegruppe for uddannelse og arbejde 
 
Referat 
Punktet blev taget til efterretning uden kommentarer. 

 
 
 
 

8. Punkter til næste møde i følgegruppen den 13. april 2021 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde:  

- Beslutter punkter til næste møde i følgegruppen.  
 
Bilag:  
Bilag 8  Mødekalender – Følgegruppen for uddannelse og arbejde 2021 

 
Referat 

 Dagens udskudte punkt 4 - Prøvehandlinger for 3 somatiske patientgrupper med potentiale for indsatser på 
tværs af sundhed, uddannelse og arbejde 

 Temadrøftelse om praksisplanen – invitere repræsentant (fx Anita Lerche med) 

 Opfølgning vedr. dagens drøftelse af følgegruppens understøttelse af forløbsprogrammet for depression og 
IPS understøtte de to initiativer med særligt fokus på følgegruppens målsætninger 

 Evt. fast statuspunkt om IPS 

 Borgere med PTSD 

 Drøftelse af følgegruppens input til midtvejsstatus for Sundhedsaftalen 2019-2023 

 
 
 
 
9. Eventuelt 
 
Referat 
Der var intet at bemærke til punktet. 
 


