
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Side 1/7 

Referat   
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Dagsorden 
 
 
 

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 3. november i forhold til 
de sager, der har relevans for følgegruppens arbejde.  

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

 
Referat:  
Kort orientering om relevante punkter, herunder 
- Oplæg fra Morten Sodemann. Interessant oplæg at hente information fra til brug i eget bagland.  
- Afrapportering på de nationale mål: Udfordring at resultaterne er baseret på 2018-tal.  
 
 
 

3. Prøvehandlinger for fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet / Rikke Bagge Skou (15 
min) 
Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde i Lillebælt gennemførte i sommeren 2020 en afdækning 
med det formål at identificere områder med potentiale for at styrke sammenhængen mellem 
sundhedsområder og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at øge fastholdelse på arbejdsmarkedet for 
patienter med somatisk sygdom. Afdækningen resulterede i anbefalinger om at se på fire patientgrupper:  
- Personer med funktionelle lidelser 
- Personer med kroniske smerter 
- Personer med uspecifikke lænde-rygsmerter 
- Personer, der har overlevet hjertestop.  
 
På baggrund af anbefalingen er der igangsat et udviklingsarbejde, som skal munde ud i et e-læringsforløb om 
funktionelle lidelser. E-læringsforløbet henvender sig bredt til alle relevante faggrupper, og forventes klar til 
lancering i 2. kvartal 2022. Sygehus Lillebælt er ansvarlig for udviklingen.  
 
Konkretisering af de øvrige anbefalinger har været udfordret af dels coronarelateret travlhed, samt 
sygeplejestrejken og er derfor ikke igangsat. Samtidig er der brug for at sikre mulighed for inddragelse af 
relevante fagområder udenfor Lillebæltområdet.  
 
Det foreslås derfor, at opgaven med at konkretisere initiativer målrettet kronisk-smertepatienter, lænde-
rygpatienter og hjerteoverlevere flyttes over i tværsektorielle regionale arbejdsgrupper nedsat til formålet.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen  
- godkender, at opgaverne indstilles i implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde i Lillebælt 
- drøfter den videre håndtering af indsatser for de tre målgrupper. 
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Referat 
Det besluttes, at nedsætte mindre og hurtigarbejdende grupper, der kan gennemføre samme type afdækning 
og oplæg, som er gennemført for FGU-området. Sekretariatet udarbejder oplæg til kommissorium og 
gruppesammensætning.  
 
 

 
4. Forløbsprogram om rehabilitering og palliation på kræftområdet / Jette Dalsgaard Andersen (15 min) 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 et nyt forløbsprogram om rehabilitering og palliation på kræftområdet 
(www.sst.dk ). I forbindelse med det tidligere nationale forløbsprogram har regionen og de syddanske 
kommuner udarbejdet en implementeringsplan, men dette er ikke sket for det nye forløbsprogram.  
 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde har til opgave at følge arbejdet med forløbsprogrammet og har 
derfor efterspurgt input fra de lokale samordningsfora. SOF’erne er blevet spurgt om en vurdering og status 
for implementeringen af Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft”.  
 
Der er indkommet følgende ønsker i forhold til fælles tværsektorielle indsatser: 
 

 Fra kommunal side ønskes elektronisk besked både i de tilfælde, hvor der er og hvor der ikke er 
udarbejdet en behovsvurdering fra sygehusets side.  Der sendes i dag kun en 
korrespondancemeddelelse ”behovsvurdering, kræft”, hvor der skal ske en konkret opfølgning på et 
identificeret behov i modtagne regi. Det er således kommunal usikkerhed om hvorvidt alle borgere i 
forbindelse med et sygehusophold bliver vurderet i forhold til behov for rehabilitering og orienteret om 
kræftrehabiliteringstilbud i hjemkommunen.  

 Der vurderes at være fortsat behov for fokus på implementering. Overordnet efterspørges, at der stilles 
mere specifikke opgaver i form af mål og rammer for opgaveløsningen i forløbsprogrammet – tydelighed 
i hvad er kravspecifikationer og hvad man lokalt selv kan bestemme.  Der savnes en mere konkret 
regional udmøntning af det nationale forløbsprogram med henblik på en mere ensartet løsning i hele 
regionen. Et ønske om et samarbejde med de jyske kommuner og OUH. 

 Bedre snitflader mellem kurrative og palliative patienter  

 Tværsektorielle kurser/kompetenceudvikling inden for emnet, så de nødvendige kompetencer opbygges 
og viden/erfaring udveksles.  Herunder også fokus på senfølger og børn som pårørende. Fx online 
undervisning/ERFA-netværk 

 Fokus på behovsscreeninger tidligt i forløbet  

 Øget opmærksomhed på formidling til patienter om de langsigtede behov for genoptræning. Der er 
patienter der, efter endt behandling i sygehusregi, ikke umiddelbart oplever at have et behov for 
genoptræning. Det kan dog for nogle patienter være hensigtsmæssigt med udsat start af genoptræning 
fx efter 3-4 uger.  Det skyldes, at der er nogle patienter, det oplever, at der i ugerne efter endt 
behandling sker en forværring af deres fysiske funktionsniveau grundet kemo- og / eller 
strålebehandling. Imidlertid kan sygehuset ikke udarbejde en genoptræningsplan på gamle data. Det vil 
derfor indebære, at borger skal have en ny tid på sygehus for at få lavet en genoptræningsplan.  

 
På møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 27. oktober var der en temadrøftelse om senfølger efter 
kræft. Her blev det besluttet, at der med de nye tiltag på senfølgeområdet, er behov for at genbesøge den 
eksisterende implementeringsplan om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. 
Sundhedskoordinationsudvalget ønsker at blive forelagt en vurdering heraf. Et arbejde der hører under 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde.  
 
Sekretariatet foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan opdatere den tværsektorielle 
implementeringsplan fra 2017 med afsæt i det nationale forløbsprogram fra 2018, ovenstående input fra 

http://www.sst.dk/~/media/B0FD5078B1654B33A9E744CCBAE89022.ashx
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SOF’erne og med fokus på de nye tiltag på senfølgeområdet. Herunder også et fokus på at sikre 
implementeringsplanen også omhandler indsatser målrettet/et fokus på arbejdsmarkedsområdet.     
 
Indstilling    
Følgegruppen træffer beslutning om at igangsætte revidering af den tværsektorielle implementeringsplan fx 
ved nedsættelse af en arbejdsgruppe  
 
Bilag 
Bilag 1. Indkomne svar fra de lokale samordningsfora. 
 
Referat  
Forespørgslen vedr. implementering af forløbsprogrammet er fortrinsvis besvaret af de somatiske SOFer, og 
der kan have været mindre opmærksomhed på det videre liv efter afsluttet behandling og genoptræning, 
herunder sideløbende beskæftigelise og tilbagevenden til beskæftigelse.  
Da mange lever længere med kræft, er det væsentligt at have for øje, at følger af såvel behandling som 
sygdom kan fylde over flere år.  
 
Følgegruppens opgavebeskrivelse har ikke specifik fokus på dette langsigtede perspektiv, og der er derfor 
brug for afklaring, af hvilken tilgang/fokus følgegruppen kan lægge på opgaven. Sekretariatet afklarer dette.  
 

 

5. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Forberedende grunduddannelse (FGU) / Charline 
Amdissen Bossen (45 min)  
Følgegruppen har nedsat en lille arbejdsgruppe, som har til opgave at komme med forslag til indsatser og 
samarbejde vedr. den forberedende grunduddannelse (FGU), med henblik på at understøtte følgegruppens 
målsætning om at flere unge med psykisk sygdom gennemfører en uddannelse.  
 
Charline Amdissen Bossen præsenterer på mødet arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger.  
 
Arbejdsgruppen finder følgende årsager til unges frafald fra FGU 

- Manglende individuelle planer 
- Ikke nok individuel støtte og individuel opmærksomhed 
- Manglende mulighed for støtte-kontaktperson ifm FGU forløbet 
- Manglende opsamling så snart fravær registreres 
- Indlæggelser og genindlæggelser 
- Behandlingsforløb ved enten psykolog eller i psykiatrien 
- Manglende specialpædagogisk viden om konkrete specialpædagogiske værktøjer til FGU’erne med 

henblik på at skabe de bedste læringsrammer til eleverne 
 
Det der virker iflg. de unge er: 

- Tæt understøttelse af kontaktpersoner 
- Individuelle planer med fx nedsat tid, eller alternative tilrettelagte forløb 
- En grundig afsøgningsperiode med besøg på FGU’en og særlig tilrettelagt opstart gældende for de 

særligt sårbare unge; tenderende til håndholdt indsats 
 

Arbejdsgruppens forslag til nye indsatser 
- Behandlingspsykiatrien tættere på; evt fremskudt funktion tænkt ind ift FGU’erne – og i en 

”revideret udgave” 
- Kan der tænkes SPS-støtte ind i FGU-regi? 
- Kan PsykInfo indgå i et tættere samarbejde; både ift kompetenceudvikling og indsatser målrettet de 

sårbare elever? 
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- Kan den kommunale del af PPR tænkes ind ift tættere samarbejde med FGU’erne med henblik på 
sparring ind i konkrete cases og med afsæt i den konkrete kontekst der er i klasselokalet og i 
elevgruppen; både individuelt og i gruppen? 

- Samarbejdsaftaler og arbejdsgangsbeskrivelser for samarbejdet mellem KUI/jobcenter/FGU… 
- Tættere kobling mellem KUI og FGU 

 
Indstilling:  
Det indstilles, at følgegruppen  
- tager stilling til hvordan det videre arbejde med anbefalingerne håndteres, herunder evt. nedsætter en 

arbejdsgruppe som kan afklare muligheder og barrierer i ovenstående forslag. 
 
Bilag: 
Bilag 2: Samlet notat _ arbejdsgruppe vedr. FGU  
 
 
Referat 
Formandskabet og følgegruppen kvitterer for afdækningen, der er ros til arbejdsgruppen for en hurtig og 
bred afdækning. Det besluttes, at materialet i et lidt mere udbygget format præsenteres i 
Socialdirektørforum, sammen med overblik over muligheder fra Psykiatrien og særligt Psykinfo. Materialet 
ses som et ideoplæg til kommunerne.  

 
 
 

6. Mundtlig orientering om høringssvar til høringsudkast til samarbejdsaftale for voksne med 
PTSD/Jette (5 min) 
Høringsperioden for det reviderede høringsudkast til samarbejdsaftale for voksne med PTSD varer frem til 
den 3. december. Der er således indkaldt til ekstraordinært følgegruppemøde den 15. december, hvor 
høringssvar og forslag til eventuelle justeringer i samarbejdsaftalen forelægges til behandling. På dagens 
møde gives en kort mundtlig orientering om hovedpointer i de foreløbige indkomne høringssvar. 
 
Indstilling: 
Til orientering.  
Referat:  
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 
 
 

7. Mødekalender for 2022 (5 min) 
Der er planlagt følgende følgegruppemøder i 2022: 

- Den 10. februar, kl. 14-16, fysisk møde  
- Den 31. mart, kl 15.15-17.00, virtuelt møde 
- Den 14. juni, kl 13-15, fysisk møde 
- Den 7. oktober, kl. 12.00-14.00, virtuelt møde 
- Den 5. december kl. 13-15, fysisk møde 

 
Indstilling: 
Følgegruppegruppen godkender forslag til mødedatoer i 2022 
 
Referat: 
Godkendt.  
Status januar 2022: Mødet d. 10 februar må ændres til et virtuelt møde. 
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8. Kommende punkter til møde i følgegruppen den 10. februar 2022 (5 min) 
- Den videre proces med anbefalinger fra arbejdsgruppen om voksne med PTSD – de som ikke er 

indarbejdet i den reviderede samarbejdsaftale 
- Opfølgning på forbrug af Samtaleterapi og Krisesamtaler 

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

 
 

 
9. Evt.  (10 min) 

Intet til punktet.  

 
 


