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Referat  
 
Møde: Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Tirsdag den 13. april. 15:15-17:15 
Sted: Virtuelt Teams møde. Link i kalenderbooking og mail udsendt med dagsorden.  
 
Deltagere: Formandskab 

Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, 
regional medformand (mødeleder) 
 
Medlemmer 
Charline Amdissen Bossen, leder af Socialpsykiatrisk Center, 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 
Jens Hartvig Skov, alment praktiserende læge, PLO repræsentant 
Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent, Tønder Kommune 
Ulla Lindgren, Centerleder PsykInfo, Region Syddanmark 
 
Sekretariat 
Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, 
Fredericia Kommune  
Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark  
 
Gæster 
Punkt 3: Anita Lerche, Specialkonsulent, Praksis, Region Syddanmark deltager som gæst. 
 
 
Afbud 
Yelva Bjørnholt Jensen, koncernchef for Voksen og Ældre, Fredericia Kommune, kommunal 
medformand  
Daniel Bomholt, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune.  
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune 
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Dagsorden 
 
 
1. VELKOMMEN OG PRÆSENTATION / Charlotte Rosenkrantz Josefsen (5 min)  
 
Referat 
Særligt velkommen til Ulla Lindgren, der indtræder i Følgegruppen.  
 
 

 
 

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

Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 3. marts, hvis der er sager med 
særlig relevans for følgegruppens arbejde.  
 
Følgegruppen har uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet som sit felt, og dækker dermed en bred målgruppe fra 
ungdomsårene og voksenområdet. For at styrke følgegruppens repræsentation i forhold til ungeområdet, har 
formandskabet besluttet at udvide følgegruppen med Ulla Lindgren, Centerleder i Region Syddanmarks PsykInfo. 
PsykInfo har et særligt fokus på børn og unge, deres pårørende, såvel som skoler og uddannelsesinstitutioner, og Ulla 
Lindgren har derfor et godt indblik i samarbejdsflader med uddannelsesområdet, problematikker, såvel som 
eksisterende tilbud og muligheder.    
  
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
På seneste DAK-møde blev rammerne for midtvejsstatus drøftet. Dette er dagsordenssag i punkt 6 nedenfor. 
 
Orienteringen blev godkendt. I forhold til følgegruppens kompetence- og vidensbredde i forhold til ungdoms og 
uddannelsesområdet, gør Jens Skov opmærksom på, at han har mange års erfaring fra uddannelsessektoren og gerne 
byder ind.  
 
 
 
 

3. Indsatser i praksisplanen med relevans for følgegruppens målsætninger / Charlotte Josefsen (40 min)  
 
Praksisplanen 2020-2023 (regionsyddanmark.dk/wm249987) er udarbejdet med afsæt i Sundhedsaftalen 2019-2023, 
hvorfor der er en tæt sammenhæng mellem indsatserne i sundhedsaftalen og praksisplanen, og der er for nylig sket 
en tilretning af tidsplanen for praksisplanens indsatser, så de i højere grad følger de relevante indsatser i 
sundhedsaftalen.  
 
En række af praksisplanens indsatsområder relaterer sig til uddannelses- og beskæftigelsesområdet, og er derfor 
relevante for følgegruppens målsætningerne (se bilag). På seneste møde i følgegruppen blev det derfor besluttet at 
invitere en repræsentant fra sekretariatet for implementering af praksisplanen, med det formål at få kendskab til 
praksisplanens indsatsområder.  
 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm249987
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Anita Lerche, specialkonsulent i Region Syddanmarks praksisafdeling deltager derfor under punktet, og giver et 
overblik over praksisplanen, med særligt fokus på tre indsatser i praksisplanen, der er relevante for følgegruppen for 
uddannelse og arbejde:  

 9.8.1 Lokalaftale om samtaleterapi og krisesamtaler 

 9.8.2 Fokus på anvendelsen af sygemeldinger 

 9.8.3 Understøttende e-kommunikation 
 
Indstilling:  
Med udgangspunkt i oplægget om praksisplanen drøftes,  

- hvordan følgegruppen og praksisplanens sekretariat kan samarbejde om at igangsætte initiativer, der 
understøtter fælles målsætninger, herunder indsatsområder, opgaver og organisering.  

 
Bilag:  
Bilag 3. Sammenhæng mellem indsatser i Sundhedsaftalen og Praksisplanen – Uddannelse og arbejde.  
 
Referat 
Anita gav en mundtlig introduktion til praksisplanen med særligt fokus på koblingen til sundhedsaftalen, samt de 
rammer, der er for implementering af praksisplanen, og samarbejdet med almen praksis generelt.  
 
Status for de tre initiativer i praksisplanen, som har relevans for uddannelses og arbejdsmarkedsområdet:  
 
Samtaleterapi og kriseterapi:  

- Praksisplansekretariatet følger anvendelsen af lokalaftalen om samtaleterapi og krisesamtale – blandt andet i 
samarbejde med følgegruppen.  

- Der er udsendt nyhedsbrev med præcisering af forskelle i de to ydelser.  
- Nyansættelse i SydKIP – faglig koordinator til at understøtte supervisionsgrupper for praktiserende læger 

med henblik på at styrke kvaliteten af samtaleterapi-ydelsen.  
- Kvalitetsklyngerne i almen praksis tilbydes ”klyngepakke” med data og oplæg til drøftelse af brugen af 

lokalaftalen mellem praksis 
Sygemeldinger:  

- Arbejdet med indsatsen er ikke påbegyndt endnu. De foreløbige planer går bl.a. på at lægge op til lokale 
møder mellem almen praksis og kommune; med henblik på at blive klogere på hinandens rammer og vilkår, 
samt at få ansigt på hinanden lokalt, men med særligt fokus på potentialer og muligheder for at anvende 
deltidssygemeldinger frem for fuldtidssygemeldinger.  

E-kommunikation på arbejdsmarkedet:  
- Dette er en meget stor opgave, der rummer såvel juridiske og tekniske udfordringer. Den varetages derfor 

primært i regi af en arbejdsgruppe under Følgegruppen for behandling og pleje (SAM:BO for 
arbejdsmarkedsområdet).  

 
Anita afsluttede med en åben invitation til samarbejde om initiativerne.  
 
Følgegruppen gav udtryk for et generelt behov for større fælles viden og ståsted i forhold til sygefravær, 
sygemeldinger, fastholdelse og tilbagevenden til job efter sygdom, og støtter derfor udviklingen af initiativer på 
området. Særligt er der brug for fokus på potentialet for samtidighed i indsatser herunder delvis sygemelding.  
 
Følgegruppen står gerne til rådighed for sparring og samarbejde i forbindelse med det videre arbejde med indsatsen. 
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4. Prøvehandlinger for 3 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 somatiske patientgrupper kan styrkes, med 
henblik på at understøtte arbejdet med følgegruppens målsætning 2 – ”Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som 
fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til minimum 82 %”.  
  
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. Følgegruppen bemærkede i 
forbindelse hermed, at de pågældende patientgrupper også kan have psykiske implikationer, og at indsatserne derfor 
ikke udelukkende bør have et somatisk fokus. Prøvehandlingerne kan således også ses i relation til målsætning 3 – ”Vi 
vil sikre, at andelen af psykiske syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet et øget til minimum 51 %” 
 
Implementeringsgruppens forslag:   
 
Indsats ift patientgruppen med funktionelle lidelser 

- Udvikling af fælles e-læringsforløb målrettet alle fagfolk i kommuner, region og almen praksis. Undervisnings-
materialet udvikles i samarbejde mellem Sygehus Lillebælts og OUHs afdelinger for funktionelle lidelser, samt 
repræsentanter for de øvrige aktører.  

- e-læringsforløbet lanceres sammen med et kick-off-arrangement. 
 
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.  
 
Rikke Bagge Skou præsenterer og uddyber 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, organisering og proces i forbindelse med prøvehandlinger 
 
Bilag 
Bilag 4 Oplæg til prøvehandlinger (vedhæftet referat) 
 
Referat 
Der var stor ros og opbakning til det samlede oplæg, og forslagene vedrørende funktionelle lidelser og rygpatienter i 
særdeleshed. Arbejdet vedr. smertepatienter og hjerteoverlevere er endnu meget præliminært, og der følges op på 
disse initiativer, når de er klar til fremlæggelse.  
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Følgegruppen gør opmærksom på vigtigheden af at inddrage såvel patienter og pårørende i både udviklings- og 
formidlingsarbejde i forbindelse med initiativerne, eksempelvis at invitere patient/pårørende med til kickoff-
arrangementet for funktionelle lidelser.  

Særligt i forhold til patientgruppen med funktionelle lidelser, er der udbredt mangel på viden blandt mange aktører, 
Dette vil et e-læringsmateriale kunne bidrage positivt til, ligesom det formodentlig vil have en positiv effekt på 
ventetiden til behandling, idet flere vil kunne hjælpes tidligere og inden sygdommen udvikler sig.  

Tidshorisonten for udvikling af e-læringsmateriale i regi af regionens fælles setup er lang; ½-2 år. Set i lyset af det, 
foreslår følgegruppen, at udviklingen af materialet tages ud af følgegruppe-regi, og i stedet varetages af sygehusenes 
afdelinger for funktionelle lidelser. Dermed er der mulighed for en hurtigere proces. Følgegruppen vil gerne orienteres 
løbende, og står gerne til rådighed for samarbejde, når initiativet er klar til lancering, i forhold til at sikre størst mulig 
udbredelse. Følgegruppen gør ligeledes opmærksom på vigtigheden af, at initiativet udbredes på regionalt niveau og 
at gode erfaringer og modeller fra såvel afdelingen i Odense og i Lillebælt tages med.  

 

 

 

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

Første fase af arbejdsgruppens opgave omhandler en kortlægning af organisering og indsatser til borgere med PTSD. 
Et webbaseret spørgeskema har været udsendt til de forskellige aktører på området i februar 2021. Ud over 
spørgeskemasvarene er en række af aktørerne blevet kontaktet særskilt for at uddybe og kvalificere dele af 
besvarelserne. De private aktører på området er blevet belyst via de offentlige aktørers beskrivelse af samarbejdet 
med evt. private aktører.   
 
På baggrund af svarene er der udarbejdet oversigter af organisering, indsatser og samarbejdsrelationer fordelt på de 
tre målgrupper:   
• Flygtninge med PTSD 
• Veteraner med PTSD 
• Øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD 
 
Der var planlagt andet arbejdsgruppemøde d. 24. februar, der dog blev aflyst på grund af sygdom hos formandskabet. 
Arbejdsgruppen mødes i stedet d. 8. april og har sidste arbejdsgruppemøde d. 25. maj.  
 
På det andet arbejdsgruppemøde drøfter, prioriterer og formulerer arbejdsgruppen på baggrund af kortlægningen 
udkast til anbefalinger til tværsektorielle indsatser. Ligesom arbejdsgruppen drøfter input til revidering af den 
eksisterende samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner. 
 
Jette giver en mundtlig orientering fra arbejdsgruppemødet. 
 
Indstilling: 
Følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Jette gav en kort status på arbejdsgruppens arbejde og input fra 2. arbejdsgruppemøde d. 8. april. Arbejdsgruppen er i 
gang med at kvalificere kortlægningen og drøftede på 2. arbejdsgruppemøde anbefalinger til tværsektorielle indsatser. 
Der arbejdes nu videre med formulering af anbefalinger og arbejdet med at revidere samarbejdsaftalen igangsættes. 
Arbejdsgruppen har 3. arbejdsgruppe d. 25. maj  
 
Følgegruppen præsenteres på næste følgegruppemøde d. 16. juni nærmere for arbejdsgruppens arbejde. 
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6. Midtvejsevaluering af sundhedsaftalen / Line Brinch Christensen (15 min)  
Det er lovbestemt, at der senest to år efter, at Sundhedsaftalen er indgået, skal indsendes en midtvejsstatus til 
Sundhedsstyrelsen. For Sundhedsaftalen i Syddanmark 2019-2023 betyder det senest d. 1. juli 2021.  
 
Det overordnede formål med midtvejsstatussen er at give Sundhedsstyrelsen en indikation af, hvordan det går med 
opfyldelsen af de mål, Sundhedskoordinationsudvalget har fastlagt og godkendt i Sundhedsaftalen. En midtvejsstatus 
vil normalt tage udgangspunkt i kvantitative data i form af de nationale mål for 2020, som kan sammenholdes med 
målene fra 2019. Dette er dog ikke muligt, da det, grundet udfordringer med Landspatientregisteret (LPR3), endnu 
ikke er muligt at generere data for 2020. Det betyder, at midtvejsstatussen i stedet udelukkende vil være af kvalitativ 
karakter, hvor fokus er på følgegruppernes tilbagemelding omkring status på nye indsatser i forbindelse med 
implementeringen af indeværende sundhedsaftale. 
 
Midtvejsstatussen til Sundhedsstyrelsen vil indeholde følgende: 

- Indledning, hvor sundhedsaftalens visioner og målsætninger ridses op 
- Gennemgang af alle følgegruppernes nye samarbejdsaftaler, der er indgået i forbindelse med 

indsatsområderne i den gældende sundhedsaftale 
- Overblik over aftaler, der er på vej under de forskellige indsatsområder i den aktuelle sundhedsaftale 
- Overvejelser omkring prioriteringer for at nå i mål med den overordnede vision for den aktuelle 

sundhedsaftale 
- COVID-19 relateret samarbejde, herunder aftaler indgået ifm. tværsektorielt samarbejde om håndtering af 

COVID-19. 
 
Arbejdet med midtvejsstatus foregår i to spor. Der vil sideløbende med midtvejsstatussen til Sundhedsstyrelsen blive 
indsamlet input fra de lokale samordningsfora og efterfølgende fra kompetencegrupperne med henblik på at sikre en 
fyldestgørende vurdering af, hvordan arbejdet med sundhedsaftalen forløber. 
 
Følgegruppen skal besvare en række spørgsmål. Sekretariatet har udarbejdet et udkast til Følgegruppens svar, med 
udgangspunkt i input fra formandskabet, se bilaget. På mødet drøftes og kvalificeres indholdet, med fokus på at 
fremhæve de væsentligste pointer.  
 
Indstilling:  
Det indstilles, at  

- Følgegruppen drøfter og kvalificerer sekretariatets udkast, med særligt fokus på spørgsmål 1, 2 og 6 
(korrektion efter mødet; Det drejer sig om spørgsmål 4, ikke 6). 

- Sekretariatet reviderer besvarelsen ud fra følgegruppens input. Formandskabet godkender den endelige 
besvarelse forud for indsendelsen.   

Bilag 
Bilag 6. Midtvejsstatus_input fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
 
Referat 
Følgegruppen godkendte det foreliggende udkast med ønske om enkelte tydeliggørelser af:  

- De positive erfaringer med at inddrage de lokale implementeringsgrupper under SOFerne i udviklings- og 
afdækningsarbejde.  

- Vigtigheden af at koordinere med andre relevante områder, herunder praksisplanen 
- At den tættere kobling til SOFerne er en generel styrkelse af sundhedsaftale samarbejdets organisation 
- At Covid har forhindret i gangsættelse og håndtering af nogle opgaver, og kan betyde forsinkelser eller behov 

for justering af forventninger til indfrielse af måltal.  
 
Sekretariatet justerer udkastet på baggrund af følgegruppens input, og sender det samlede udkast til godkendelse hos 
formandskabet, samt herefter videre til koordinationsgruppen.  
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Følgegruppeformændene fremlægger status for sundhedsaftalesamarbejdet for Sundhedskoordinationsudvalget med 
input fra såvel følgegrupper som fra SOF d. 5. maj. En samlet midtvejsstatus forelægges til godkendelse i Det 
Administrative Kontaktforum d. 27. maj. 
 
 
 

7. SKRIFTLIG ORIENTERING: Status for øvrige opgaver (5 min) 
 
Status for følgegruppens øvrige opgaver fremgår af dokumentet ”Opgaveportefølje og status” (bilaget). 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at Følgegruppen godkender status i porteføljeoverblikket.  
 
Bilag:  
Bilag 7  OPGAVEPORTEFØLJE OG STATUS Følgegruppe for uddannelse og arbejde_ April 2021 
 
Referat 
Godkendt uden kommentarer.  
 
 

 
 

8. Punkter til næste møde i følgegruppen den 16. juni 2021 (5 min) 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde beslutter punkter til næste møde i følgegruppen.  
 
Referat 
Følgende kan være relevant at dagsordenssætte på næste møde 

- Status på prøvehandlinger 
- Forelæggelse af PTSD-arbejdsgruppens kortlægning og forslag til indsatser 

 
Sekretariatet følger op på, hvilke øvrige punkter der skal på det kommende følgegruppemøde.   
 

 
 

9. Eventuelt (5 min) 
 
Tak for et positivt møde med god dialog.  


