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Referat  
 
Møde: Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Tirsdag den 14. juni 2022, kl.  13.00-15.00 
Sted: Fysisk møde, Fredericia Rådhus, mødelokale 119. Indgang via Borgerservice fra Gothersgade 20 

Betalingsparkering i Rådhusets gård, Kør efter Sjællandsgade 21 
Gratis parkering ved blandt andet ”Ungdommens hus”, Norgesgade 46A. ca. 5 minutters gang.  
I vil blive hentet i forhallen.  
 

Deltagere: Formandskab 
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, 
regional medformand (mødeleder) 
Mette Heidemann, direktør for Beskæftigelse og Velfærd, Fredericia Kommune, kommunal 
medformand 
 
Medlemmer 
Charline Amdissen Bossen, Chef for Handicap & Psykiatri, Vejen Kommune 
Rikke Bagge Skou, oversygeplejerske, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt  
Jesper Rasmussen, ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense 
Universitetshospital  

  Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske i ortopædkirurgien, Sydvestjysk Sygehus 
Annette Holm Lauridsen, oversygeplejerske på Afdelingen for Kirurgi, Sygehus Sønderjylland 
Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent, Tønder Kommune 
Ulla Lindgren, centerleder PsykInfo, Psykiatrien i Region Syddanmark 
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune 
Margit Svensson, koordinerende leder, Jobcenter Vejle, Vejle Kommune (Vikar for Daniel 
Bomholt).  
 
Sekretariat 
Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, 
Fredericia Kommune  
Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark  
  
Afbud  
Jens Hartvig Skov, sekretariatschef, PLO Syd 

 

 Daniel Bomholt, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune 
 

 Gæster 
 Lene Gilsaa, projektleder, PsykInfo, Psykiatrien i Region Syddanmark (deltog under punkt 3) 

Maja Kolstrup Hansen, specialkonsulent, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien i region Syddanmark 
(deltogr under punkt 3 og 4) 
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Dagsorden 
 
 
 

1. VELKOMST OG PRÆSENTATIONSRUNDE/ (15 min) 
Yelva Bjørnholdt Jensen har fået nyt arbejde pr. 1. juni 2022 og er derfor stoppet som kommunal formand for 
følgegruppen. Den kommunale formandspost er videregivet til ny direktør for Beskæftigelse og Velfærd i 
Fredericia Kommune, Mette Heidemann.  
 
Velkomst til Mette og præsentationsrunde.  

 
 
 

2. MUNDTLIG ORIENTERING: Nyt fra Det Administrative Kontaktforum ved formandskabet / 
Charlotte Rosenkrantz Josefsen (10 min) 

 
Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 19. maj og 21. april i 
forhold til de sager, der har relevans for følgegruppens arbejde.  

 Strategisk drøftelse af organiseringen af nye sundhedsklynger (19. maj) 
 Godkendelse af høringsudkast til samarbejdsaftale vedr. senfølger efter Covid-19, hvor Følgegruppen 

for uddannelse og arbejde har bidraget ind i samarbejdsaftalen (19. maj) 
 Fælles drøftelse af fagligt oplæg til 10-års plan for psykiatri (21. april) 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag:  
Link til referater fra møderne den 21. april og 19. maj 2022: Forside - dagsordener og referater 
(regionsyddanmark.dk).  
 
Referat:  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
 

3. Temadrøftelse af projekterne ’På arbejdsmarkedet med Peer støtte’ og ’IPS’ (1 time) 
 

På arbejdsmarkedet med Peer støtte 
Udviklingsprojektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og projektperioden er fra 1. april 2020 til 31. 
december 2022. Projektet er forankret i PsykInfo i Psykiatrien i Region Syddanmark og bygger på allerede 
gode erfaringer og peers i Region Syddanmark.  
 
Herudover underbygger projektet målsætninger i sundhedsaftalen og regionens psykiatriplan omkring 
psykiatribrugeres tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i et samarbejde med 
Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Esbjerg Kommune. De tre kommuners jobcentre bistår med 
opkvalificering af peers i forhold til de lokale beskæftigelsesforhold. Der er ligeledes indledt et samarbejde 
med Kolding Kommune. Vejle Kommune er ansvarlig for uddannelse af Peers og Peerundervisere ved 
Recovery College, Vejle Kommune.  
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Formålet med udviklingsprojektet er blandt andet, at fastholde og inkludere borgere/patienter med en 
psykiatrisk lidelse på arbejdsmarkedet. 

 
Målgruppen er borgere/patienter med psykiatrisk lidelse, der er tilknyttet en psykiatrisk afdeling og som 
samtidig er i kontakt med jobcenteret. Borgeren skal ikke modtage tilsvarende støtte til brobygning i forvejen 
og være motiveret for at få peer-støtte til brobygning. 
 
Projektleder Lene Gilsaa fra PsykInfo deltager under punktet og præsenterer projektet og vil bidrage med 
erfaringer, oplevede barrierer og foreløbige resultater fra projektet. 
 
 
Individuelt Planlagt Job med Støtte IPS 
Region Syddanmarks regionsråd har afsat 1,2 mio. kr. til implementering af IPS-metoden. Herudover har 
Region Syddanmark fået 2,36 mio. kr. fra den A.P Møllerske støttefond til at udbrede metoden frem til og 
med 2023. Målsætningen er, at minimum 15 kommuner ud af de 22 kommuner i regionen indgår i et IPS-
baseret samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark inden udgangen af 2022. Status juni 2022 er, at der 
er 11 kommuner, der indgår i det IPS-baserede samarbejde.  
 
IPS er en veldokumenteret beskæftigelsesrettet metode målrettet mennesker med svære psykiske lidelser. 
Målet med IPS-metoden er, at flere borgere med en psykisk lidelse starter på en uddannelse eller kommer i 
ordinær beskæftigelse via en integration af den beskæftigelsesrettede indsats i den psykiatriske behandling. 
Flere internationale studier har undersøgt effekten af IPS-metoden i forhold til at hjælpe mennesker med en 
svær psykisk lidelse i arbejde. I alle nationale og internationale studier har IPS vist en større effekt i forhold til 
andre metoder.  
 
Borgerne i projektet er tilknyttet en IPS-konsulent der som oftest er ansat i det kommunale jobcenter, som 
hjælper dem med deres jobsøgning samtidig med, at den psykiatriske behandling pågår. Det er vigtigt, at der 
er et meget tæt samarbejde mellem de psykiatriske behandlere i lokalpsykiatrien og IPS-konsulenterne, som 
løbende skal koordinere indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. IPS-
konsulenterne mødes løbende med behandlerne i psykiatrien. Det sker både for at sikre behandlernes støtte 
og opbakning til deltagernes jobsøgning, og for at IPS-konsulenten kan få kendskab til de kliniske faktorer, der 
kan være relevante i forhold til job og arbejdstid mm. Et IPS-baseret forløb tager altid udgangspunkt i 
borgerens egne ønsker til job/uddannelse, hvilket øger motivationen og giver større ejerskab og tilfredshed 
og længere jobforløb. 
 
Der er nedsat en IPS-styregruppe, hvor en stor del af medlemmerne i Følgegruppen for uddannelse og 
arbejde er repræsenteret. Der har været afholdt styregruppemøde den 20. maj, hvor der blev givet status på 
projektet.  
 
Under punktet deltager IPS-projektleder Maja Kolstrup Hansen, fra psykiatrisygehusets administration.  

 
Følgegruppens politiske målsætning:  
De to projekter er formelt forankret i andre fora, men de to initiativer er væsentlige for opfyldelse af 
Følgegruppens målsætning 3: ”Vi vil sikre, at andelen af psykiske syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er 
øget til minimum 51 %”. 

    
Indstilling: 
Der ønskes en drøftelse af, hvordan de to projekter kan supplere og styrke hinanden i at indfri følgegruppens 
målsætning. Herunder om følgegruppen kan identificere mulige løsninger for barrierer for projekternes 
videre udbredelse i projektperioden.  
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Endeligt ønskes en indledende drøftelse af, hvilke indsatser der bør igangsættes for at fastholde og udbrede 
projekternes gode erfaringer efter projektperiodens afslutning.     
 
Referat 
Oplæg om ”På arbejdsmarkedet med Peersstøtte” udsendes med referatet.  
 
Ud over det præsenterede peers-projekt, har mange kommuner valgt at ansætte peers i forskellige 
sammenhænge uden et projektsetup. Erfaringerne om opmærksomhedspunkter, anbefalinger og 
udfordringer bør samles, så andre interesserede kan komme bedst muligt i gang.  
 
Der ses potentiale i at udbrede peertilgangen til andre områder (somatiske udfordringer eksempelvis 
smertelidelser, ryglidelser, funktionelle lidelser), samt og funktioner, eksempelvis i forbindelse med 
efterværn. 
 
Eksempler på anbefalinger og opmærksomhedspunkter 
- Netværk / fællesskab er vigtigt. Erfagrupper elle lignende anbefales for såvel peers som ledere 
- Tydelighed omkring ansættelsesforhold, f.eks. i form af funktionsbeskrivelser 
- Tydelighed omkring ledelse – og opmærksomheder ved evt. fælles ledelse 
- Formidlingsmaterialer af høj kvalitet. Gerne visuelt og fortællende som PsykInfos film1, snarere end store 

mængder skriftlighed.  
 

Følgegruppen anbefaler, at der skal udbydes en fælles temadag målrettet alle relevante parter. Temadagen 
skal samle erfaringer og anbefalinger fra Region Syddanmark samt resten af Danmark, og inspirere flere til at 
gå i gang med peers samarbejde/ansættelser, herunder på nye områder. Sekretariatet afklarer rammer og 
oplæg for det videre arbejde med en evt. temadag med formandskabet. 

 
 
 
 

4. TIL DRØFTELSE: Rigsrevisionens beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte 
borgere med forløb i psykiatrien (15 min) 

 
Beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren har sendt et brev til regionerne og kommunerne med en 
fælles opfordring til at have fokus på at understøtte, at der sker den nødvendige koordination mellem 
jobcenter og psykiatri. De opfordrer også til at region og kommuner sikrer, at redskaber som f.eks. 
udskrivningsmentor anvendes systematisk som led i at sikre en sammenhængende indsats på tværs af 
sundhed og beskæftigelse for borgere med psykiske lidelser. Ministrene forventer at en kommende 10-
årsplan for psykiatrien på sigt vil bidrage til et markant løft af indsatsen for borgere med psykiske lidelser, 
herunder også sikre større sammenhæng i indsatsen mellem psykiatri og jobcentre. Men de opfordrer til, at 
region og kommuner allerede nu igangsætter en styrket koordination. 
 
Opfordringen skal ses i lyset af Rigsrevisionens beretning fra 2021 om den beskæftigelsesrettede indsats for 
sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien, se link til beretningen: https://rigsrevisionen.dk. Beretningen 
bygger på en undersøgelse af Beskæftigelsesministeriets og regionernes indsats for at sikre 
sammenhængende forløb for sygemeldte borgere med psykiske lidelser. Statsrevisorerne finder, at 
Beskæftigelsesministeriets, regionernes og kommunernes indsats for at sikre, at sygemeldte borgere med 
forløb i psykiatrien får et sammenhængende og beskæftigelsesrettet forløb, har været utilfredsstillende.  
 

                                                                 
1 Eksempel på PsykInfos facebook side:  
https://www.facebook.com/PsykInfoRegionSyddanmark/videos/1582348752144541  
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Følgegruppen skal med udgangspunkt i nedenstående drøfte, hvordan vi i det syddanske kan igangsætte en 
styrket koordination.  

 
Udskrivningsmentorer 
Når en borger udskrives fra en psykiatrisk indlæggelse og modtager en ydelse efter LAB-loven, så har 
borgeren ret til en udskrivningsmentor. Retten til en udskrivningsmentor fremgår af 
beskæftigelseslovgivningen, men det er psykiatrien, der har direkte kontakt til borgeren under indlæggelse og 
har overblik over borgerens udskrivning. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at kun en fjerdedel af de 
borgere, der har været indlagt tilbydes den udskrivningsmentor, de har ret til i henhold til lovgivningen på 
beskæftigelsesområdet. 

 
Lægeattester 
Rigsrevisionens undersøgelse konkluderer, at udveksling af information mellem psykiatri og jobcenter 
hovedsageligt sker via lægeattester. Undersøgelsen viser dog samtidig, at psykiatrien på landsplan returnerer 
knap 75% af lægeattesterne for sent i forhold til aftalte tidsfrister, og at manglende digital understøttelse af 
kommunikationen mellem psykiatri og jobcentre kan være en medvirkende årsag til, at attesterne er længe 
undervejs.  
 
Sundhedsministeriet vil i 1. halvår 2022 på baggrund af Rigsrevisionens beretning tage initiativ til, at 
MedComs styregruppe drøfter en digitalisering af informationsudvekslingen mellem jobcentrene og 
psykiatrien. I det syddanske kan der desuden være behov for en regional indsats i forhold til at opnå en et 
bedre kendskab til, hvordan lægeattester anvendes bedst muligt.  
 
IPS-metoden 
Det faglige oplæg for en 10- årsplan for psykiatrien fra januar 2022 indeholder bl.a. anbefalinger om 
myndighedssamarbejde og styrket koordination af det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser. 
Anbefalingerne omfatter øget brug af en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats, der skal støtte, at 
borgere med psykiske lidelser hurtigt kommer ind på arbejdsmarkedet (IPS-metoden). Rigsrevisionen påpeger 
i forbindelse med beretningen, at den vil følge regionernes arbejde med udbredelse af IPS-metoden i landets 
kommuner. Følgegruppen bør i forlængelse af drøftelsen under punkt 4 her drøfte om, der udbredelsen af 
IPS-metoden i de syddanske kommuner kan styrkes og hvordan (proces og indsatser). 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter, hvordan sundhedsaftalens parter i det syddanske kan styrke 
koordinationen mellem jobcenter og psykiatri særligt i forhold til anvendelse af udskrivningsmentor, 
lægeattester og IPS-metoden.  

 
Referat: 
Punktet blev drøftet.  
 
Arbejdsgange og formaliteter er aftalt og formaliseret i bl.a. KL-aftaler, men efterleves ikke efter hensigten i 
dagligdagen.  
 
Der er brug for fortsat styrket kendskab og samarbejde på tværs af sektorer og organisationer; Fælles sprog, 
fælles definitioner, fælles kendskab og forståelse ift værdien og vigtigheden af samarbejde. De igangværende 
tiltag i regi af Sammen om psykiatri samt IPS bidrager til dette. Den kommende hovedlov, som skal samle 
lovgivning på tværs af områder for at sikre en mere sammenhængende og enkel indsats over for udsatte 
mennesker kan ligeledes understøtte det.  
 
Samarbejdet via attester bør styrkes. Attesterne er et centralt redskab, for både patienter/borgere og de 
involverede parter fra kommune, psykiatri og almen praksis. Der er brug for at styrke kvaliteten af de enkelte 
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attestanmodninger og –svar, samt sikre at attesterne afspejler tidstro oplysninger og udveksles smidigt. Dette 
kan i høj grad understøttes i det bilaterale samarbejde mellem den enkelte kommune og de respektive 
samarbejdsparter. Flere kommuner har erfaringer med tværsektorielle forløb med henblik på at styrke 
kvaliteten af attestsamarbejdet.  
 
 
 

5. SKRIFTLIG ORIENTERING: Status for følgegruppens opgaveportefølje / Sekretariatet  
Overblik og status over Følgegruppens samledes opgaveportefølje fremgår af bilaget.  

 
Bilag 
Bilag 1, punkt 5 Opgaveportefølje og status_Følgegruppe for uddannelse og arbejde, juni 2022 
 
Referat  
Godkendt.  

 
  
 

6. Mulige punkter til næste (virtuelle) møde i følgegruppen den 7. oktober 2022 (5 min) 
 Drøftelse af om resultaterne fra Sundhedsprofilen 2021 (med afsæt i temamødet den 31. marts, 

hvor de fire følgegrupper var inviteret) giver anledning til nye indsatser i følgegruppen.  
 Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i et ny analyse undersøgt kommunale 

forskelle i andel elever med psykisk sygdom, der er i gang med en ungdomsuddannelse samt 
kommunale forskelle i igangsættelse af segregeret specialundervisning til denne målgruppe. Kan 
analysen give anledning til drøftelse i følgegruppen?  

 Status fra arbejdsgruppen vedrørende rehabilitering og palliation for borgere med kræft 
 Status fra arbejdsgruppen for borgere med kroniske smerter  
 Status for prøvehandlinger vedrørende borgere med funktionelle lidelser 

 
Indstilling 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde beslutter punkter til næste møde i følgegruppen. 
 
Referat 
Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed analyse ” Overgang til ungdomsuddannelse blandt 
elever med psykisk sygdom” (2022) kan findes her: https://benchmark.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-
uddannelse/overgang-til-ungdomsuddannelse-blandt-elever-med-psykisk-sygdom  
 
Der ønskes en drøftelse med input fra de kommuner som skiller sig positivt ud i analysen.  

 
 

7. Evt.   
Intet at bemærke.  
 
 
 
 


