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Referat 
 
Møde: Opstartsmøde i følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Torsdag den 5. marts 2020 kl. 13.30 – 16.00 
Sted: Regionshuset, mødelokale 3, stuen, Damhaven 12, 7100 Vejle 
 
 
 
Deltagere: Charlotte Rosenkrantz Josefsen (mødeleder), Yelva Bjørnholt Jensen, Charline Amdissen Bossen, 

Anne-Mette Dahlgaard, Rikke Bagge Skou, Lars Brandt, Døne Bagdat, Birgit Thorup 
Sekretariat: Jette Dalsgaard Andersen, Kristine Krebs Lassen, Line Brinch Christensen 
 

Afbud: Judith Poulsen, Joan Granerud, Henrik Dibbern 
 
 
Dagsorden 
 
1. Velkomst og præsentation v/formandsskabet – Charlotte Rosenkrantz Josefsen og Yelva Bjørnholt Jensen 
 
 
2. Introduktion til Sundhedsaftalen 2019 – 2023, herunder organiseringen og følgegruppens kommissorium 
v/Charlotte Rosenkrantz Josefsen 
 

Bilag: 
- Sundhedsaftalen 2019 – 2023 
- Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019 - 2023 
- Følgegruppens kommissorium 

 
Referat:  
Slides vedrørende organiseringen af sundhedsaftalesamarbejdet, herunder kompetencer for følgegruppen 
og kompetencegrupper er vedlagt referatet, slide 19 om måltal fordelt på de enkelte år er tilrettet.  

  
Følgende blev drøftet senere på mødet, men føres til referat under dette punkt:  
Det er vigtigt, at følgegruppemedlemmerne afstemmer gensidigt med implementeringsgrupper i egne SOF-
områder. 
 
Det aftales, at  

- følgegruppen har en uges tid til at kommentere på udsendte referater, hvorefter referatet 
betragtes som godkendt.  

Afdeling/ 
Følgegruppe: 

Uddannelse og arbejde 

Journal nr.:   

Udarbejdet af: Jette Dalsgaard Andersen/ 
Line Brinch Christensen 

E-mail:   

Telefon:   

Dato: 24. april 2020 
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- Mails med opgaver bedes markeret med et flag, så det er tydeligt, at de kræver opfølgning.  
- Der er opbakning til at sekretariatet og formandskabet kan dele opgaver ud til 

følgegruppemedlemmer mellem møderne, så vi sikrer fremdrift i opgaverne. 
     
3. Overblik over opgaver 
 

Nye indsatser  
Overvejelserne bag de tre nye indsatser er nærmere beskrevet i ”notat om indsatser fastlagt i det 
administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 for Følgegruppen for uddannelse og arbejde” 

 
 Eksisterende indsatser 

Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere  
PLO Syddanmark og Region Syddanmark har udarbejdet en lokalaftale om samtaleterapi og kriseterapi i 
almen praksis, som indgår i Praksisplan for almen praksis 2020-2023. Følgegruppen for uddannelse og 
arbejde skal se på om denne indsats er dækkende, og hvordan man får indsatsen ud ”at leve”.  
 
Der kan også inddrages erfaringer fra Projekt Rehabilitering og Recovery fra Sønderjylland, hvor der er 
udviklet et forløbsprogram for mennesker med stress, angst og depression. Projektbeskrivelse og evaluering 
af projektet er vedlagt som bilag til dagsordenen. Ligeledes kan der være erfaringer at hente fra IPS projekt 
(Individuel Placement and Support) i Vejle, som er et arbejdsmarkedsrettet samarbejdsprojekt mellem Vejle 
Kommune og Psykiatrisk Afdeling Vejle i Region Syddanmark.  

 
Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde har til opgave at kigge på den eksisterende samarbejdsaftale og 
vurdere, hvorvidt aftalen fortsat er dækkende. Herunder om den lever op til gældende lovgivning og tidens 
krav, og om den har det rette fokus på uddannelse og arbejde. Følgegruppen skal sætte en ramme for 
opgaven, og evt. nedsætte en arbejdsgruppe. 
 
Den eksisterende samarbejdsaftale er vedlagt som bilag. 
 
Bilag: 

- Notat om indsatser fastlagt i det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019 – 2023 for 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde 

- Notat om mål og definition af indikatorer 
- Projektbeskrivelse – forløbsprogram for borgere med angst og depression 
- Evaluering – forløbsprogram for borgere med angst og depression 
- Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner (2011) 

 
Referat  
Politiske målsætninger og måltal 
I forhold til de politiske målsætninger blev der på mødet givet en præsentation af de indikatorer, der ligger 
bag de tre målsætninger, som er tilknyttet Følgegruppen for uddannelse og arbejde, jf. det fremsendte 
”Notat om mål og definition af indikatorer”. Det bemærkes, at to af definitionerne er ændret i den 
nationale afrapportering af de nationale mål for sundhedsvæsenet fra 2019 i forhold til de oprindelige 
definitioner og måltal, der er fastsat i sundhedsaftalen 2019-2023.  
 
Koordinationsgruppen afklarer, hvordan de forskellige definitioner i henholdsvis de nationale mål for 
sundhedsvæsenet og i sundhedsaftalen skal håndteres. 
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Følgegruppen påpeger desuden, at det er en udfordring, at der kun offentliggøres nationale sundhedsdata 
en gang årligt. Følgegruppen har brug for hyppigere data, så vi kan følge udviklingen af igangsatte tiltag i 
forhold til indfrielse af de politiske målsætninger i sundhedsaftalen. 
 
Det aftales, at:  

- sekretariatet kontakter Kompetencegruppen for monitorering for at afdække mulighederne for 
adgang til løbende data. Derudover er der behov for at kunne koble data fra psykiatrisygehuset, 
de somatiske sygehuse og de kommunale beskæftigelsesenheder.   

- Birgit Thorup og Anne-Mette Dahlgaard fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde står til 
rådighed som ressourcepersoner for kompetencegruppen i forhold til at afdække, hvilke data der 
er behov for.  

- Efter mødet er det aftalt, at Jette Dalsgaard Andersen deltager i det første møde i 
Kompetencegruppen for Monitorering den 27. april 2020.  

 
Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere 
Lokalaftalen er godkendt i Praksisplanudvalget november 2019. Der er således tale om en ny aftale, hvor 
følgegruppen skal være nysgerrige på, om der er kendskab til aftalen lokalt og om den virker efter 
hensigten.  
 
Det aftales, at  

- Følgegruppen undersøger om lokalaftalen har været dagsordenssat i de Kommunale Lægelige 
Udvalg (KLU) og klyngerne i almen praksis, samt hvad eventuelle drøftelser har peget på. 

- Sekretariatet for følgegruppen udarbejder et udkast til en forespørgsel til KLU og 
praksisklyngerne, der sendes til godkendelse hos formandskabet for følgegruppen.  

- Sekretariatet undersøger om Praksisafdelingen i regionshuset kan trække data på anvendelsen af 
lokalaftalen for samtaleterapi og kriseterapi, samt hvor ofte data kan leveres – ud fra hensyn til 
kadence for indberetning og validering af data.  

 
Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD 
Den eksisterende samarbejdsaftale er fra 2011, og der er sket meget på området siden; nye specialeplaner 
for sygehusvæsenet og herunder nye funktioner på PTSD-området, veterancentre, tilbud i Forsvaret og 
pakkeforløb i psykiatrisygehuset.  
 
Dette kalder på en forberedende afdækning af status og behov. Herunder 

- Behov for fokus på arbejdsmarkedsområdet i samarbejdsaftalen og evt. hvordan.  
- Bør samarbejdsaftalen omfatte en bredere målgruppe med PTSD, end blot flygtninge og 

veteraner. 
- Evt. opdeling af samarbejdsaftalen på separate målgrupper. 

 
Det aftales, at  

- Der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at gennemføre en indledende afdækning og 
efterfølgende revidere samarbejdsaftalen.  

- Sekretariatet udarbejder forslag til en proces for udpegning af arbejdsgruppen og et udkast til 
kommissorium. Forslagene sendes til kommentering i følgegruppen og det endelige forslag 
godkendes af formandskabet. Udpegningen til arbejdsgruppen sendes ud via SOF’erne, der også 
er ansvarlig for at sikre koordinering af udpegningen.  
 
Der kom følgende input til arbejdsgruppens sammensætning:   
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 Afdelingschef for Afdeling for Traume- og Torturoverlevere 
 Kommunale repræsentanter, både fra kommuner med og uden garnisonsbyer  
 Patient/borgerrepræsentanter, peers fra psykiatrisygehuset 
 Evt. repræsentanter fra hver af de lokale implementeringsgrupper under SOF’erne. 

 
Status 26. marts 2020: I regionens budgetforlig for 2020 er det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af 
veteranområdet i Region Syddanmark med henblik på at fremsætte forslag til justering af indsatsen. 
Psykiatrisygehuset forelægger en sag vedrørende dette arbejde for regionens Psykiatri- og socialudvalg den 14. 
april 2020. Her lægges der op til, at analysen tænkes ind i følgegruppens forestående revision af 
samarbejdsaftalen for traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD. Således at der igangsættes et 
koordineret arbejde inden for rammen af justering af samarbejdsaftalen. Det samlede formål er, at kortlægge 
og analysere den eksisterende organisering, indsatser og sammenhæng i behandlingstilbud til borgere, 
herunder veteraner, med PTSD og på baggrund heraf udarbejde forslag til justeringer af organisering og 
samarbejdet. Psykiatrisygehuset har i den sammenhæng budt ind med sekretærbistand til arbejdsgruppen.  
 
4. Prioritering af indsatser 
Med udgangspunkt i den tidsplan, der er beskrevet i det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 og 
i notatet om nye og eksisterende indsatser, drøftes de enkelte indsatser med henblik på at udvikle tiltag, som 
skal være medvirkende til at indfri målsætningerne. Herunder hvordan de enkelte tiltag gribes an – skal der fx 
nedsættes en arbejdsgruppe, er der behov for et pilotprojekt, skalere eksisterende tiltag mv.  
 
Herefter foretages en prioritering af indsatserne samt en evt. justering af tidsplanen. 
 
Som aftalt på kick-off mødet 28. januar 2020, skal der ud fra drøftelsen udarbejdes sag til møde i Det 
Administrative Kontaktforum 27. maj med følgegruppens prioritering af indsatser. Sagen skal indeholde en 
procesplan for den fireårige periode. Herunder hvilke aktiviteter, man tænker, der sættes i gang, 
opmærksomhedspunkter mv. Følgegruppen skal være opmærksom på at nå bredt ud til flere områder, og at 
disse høres/inddrages undervejs. 
 
Referat  
Følgegruppen drøftede de tre politiske målsætninger og de tilknyttede indsatser, der er fastlagt i Det 
administrative tillæg til sundhedsaftalen 2019-2023. Aftaler fra følgegruppemødet fremgår under hver af de 
følgende målsætninger og indsatser.  
 
Målsætning 1: Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som har fuldført en ungdomsuddannelse, 
er steget til minimum 53 %.  
 
Indsats 1:  Samarbejde mellem psykiatrien, uddannelsesområdet og almen praksis – forberedende 
grunduddannelse (FGU). 
 
Det aftales, at  

- Der foretages en kommunal afdækning af den geografiske placering af de forberedende 
grunduddannelser (FGU’er) i regionen – gerne i form af et landkort, herunder hvilke kommuner de 
enkelte uddannelser dækker. Yelva og Birgit har ansvaret for opgaven. Herefter kan de evt. få 
andre fagchefer til at kvalificere afdækningen.  

- Der er endvidere behov for data for frafald fra FGU’erne og data for unge, der ikke starter op på 
en ungdomsuddannelse. 

- Resultaterne fremlægges på næste møde i følgegruppen  
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Næste step vil være at holde data op mod anbefalinger i psykiatriplanen, for dermed at blive tydelige på hvilke 
konkrete indsatser der bør prioriteres og udvikles.  
 
 
Målsætning 2: Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til min 82% 
   
Indsats 2: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.  
 
Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 et nyt forløbsprogram om rehabilitering og palliation på kræftområdet. I 
forhold til det tidligere nationale forløbsprogram har regionen og de syddanske kommuner udarbejdet en 
implementeringsplan. Der er forventningen, at der i forskelligt omfang er arbejdet med det nye nationale 
forløbsprogram og implementeringsplanen i de lokale SOF’er.  
 
Følgegruppen peger på, at kræftområdet generelt er et område, der er en god systematik omkring og der kan 
være andre målgrupper som har større behov for fælles indsatser, end de, der indgår i forløbsprogrammet.   
 
Det aftales, at  

- Sekretariatet udarbejder et forslag til en forespørgsel til SOF’erne, der kan afdække den 
nuværende status med Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, 
herunder antallet af behovsvurderinger og hvor SOF’erne ser behov for fælles indsatser. På 
baggrund af denne afdækning kan følgegruppen tage stilling til, om der bør tages initiativ til fælles 
implementeringsindsatser i Region Syddanmark.  

- Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde i regi af Sygehus Lillebælt laver en 
indledende afdækning af hvilke patientgrupper med somatisk sygdom, der rummer potentiale for 
indsatser på tværs af sundhed, uddannelse og arbejde. Det kan måske være patienter med 
ryglidelser, nedslidningslidelser, funktionelle lidelser eller kroniske smerter. I afdækning og evt. 
opfølgende tiltag bør der være fokus på tidsperspektivet hos de forskellige aktører og herunder 
rammer for tidsfrister, så forløbene kan foregå parallelt og uden unødvendige ventetider, der kan 
forværre borgerens sygdomsudvikling og arbejdsmarkedstilknytning.  

 
 
Målsætning 3: Vi vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til min. 51 %. 
 
Indsats 3: Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien.  
 
Der er i Sønderjylland gennemført et samarbejdsprojekt om rehabilitering og recovery for mennesker med 
angst og depression. Der er gode erfaringer med projektet, men det er ikke implementeret eller fortsat i sin 
”rene form” efter projektets ophør. Det har dog skabt gode relationer og der er fx etableret fælles introduktion 
for nye medarbejdere i jobcenter og lokalpsykiatrien i Aabenraa.  
 
Det aftales, at  

- Fastholde den forslåede tidsplan, hvor indsatsen opstartes i 2021.  
- Punktet drøftes på næste møde i følgegruppen 

 
Opsamling på punktet:  
 
Indsats 1 og indsats 2 har aktuelt førsteprioritet. Dette indmeldes til DAK på mødet den 27. maj 2020.    
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Status 22. april: Følgegrupperne skal ikke indmelde status for opgaver og opgaveprioritering til DAK-mødet i 
maj, da DAK-mødets dagsorden er ændret grundet Covid-19-situationen. Det forventes, at følgegruppen skal 
indmelde status til DAK-mødet i september. Sekretariatet udarbejder i stedet et opgaveoverblik, som i første 
omgang kan anvendes internt i følgegruppen.  
 
 
5. Planlægning af næste møde, 11. august 2020  
 
Der aftales følgende punkter til næste møde: 

 Opfølgning/status på opgaver aftalt på dagens møde 
 Målsætning 3 

 
Alle er velkomne til at byde ind med dagsordenspunkter til følgegruppemøderne og input kan sendes til 
sekretariatet forud for møderne.  

 
 

6. Eventuelt 
Intet at bemærke.  
 
 
 
 


