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Referat  
 
Møde: Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Onsdag 7. oktober kl. 13:00-15:00 
Sted: Virtuelt mødet  
 
Deltagere: Formandskab 

Yelva Bjørnholt Jensen, koncernchef for Social og Beskæftigelse, Fredericia Kommune, 
mødeleder 
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark 
 
Medlemmer 
Anne-Mette Dahlgaard, fagchef – Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune  
Rikke Bagge Skou, oversygeplejerske, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt  
Birgit Thorup, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune 
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune 
Lars Brandt, overlæge, klinisk lektor, forskningsleder, ph.d., Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, 
Odense Universitetshospital  
Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske i ortopædkirurgien, Sydvestjysk Sygehus 
Annette Holm Lauridsen, oversygeplejerske på Afdelingen for Kirurgi, Sygehus Sønderjylland 
Henrik Dibbern, alment praktiserende læge, PLO repræsentant 
 
Sekretariat 
Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, 
Fredericia Kommune  
Jette Dalsgaard Andersen, konsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark  
 
Afbud 
Charline Amdissen Bossen, leder af Socialpsykiatrisk Center, Vejen Kommune 
 

 

  
Gæster 
Punkt 2: Tovholderne for Kompetencegruppen for monitorering Inge Lise Udbye Christiansen, 
Region Syddanmark og Xenia Brun Bonde, Odense Kommune 
 
Punkt 3: Margit Svensson, Afdelingsleder i Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed, Jobcenter 
Vejle og Lars Kunz Schubert, Projektleder, Psykiatrien i Region Syddanmark  
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Dagsorden 
 
1. Velkomst / Yelva Bjørnholdt Jensen  

 
 

2. MUNDTLIG ORIENTERING: Status fra formandskabet / Charlotte Josefsen  
 

Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 17. september, hvis der er sager 
med særlig relevans for følgegruppens arbejde.  
 

 Tilbagemelding på følgegruppen punkt om den kommende temadrøftelse i SKU den 28. oktober om psykisk syge 
og deres tilknytning til uddannelsesinstitutionerne/arbejdsmarkedet. 

 Drøftelse og godkendelse af følgegruppernes prioriteringslister over eksisterende og nye opgaver 

 Godkendelse af notat om generelle principper for sundhedsaftalesamarbejdet 

 Opdatering af måltal i Sundhedsaftalen jf. ændringer i de nationale mål 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 

 
Bilag:  
Referat fra DAK-mødet den 17. september: https://www.regionsyddanmark.dk/wm527149 

 

Referat 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

3. Monitorering af indsatser/ Yelva Bjørnholdt Jensen  
Følgegruppen har på det første møde den 5. marts 2020 efterspurgt hyppigere data end de årlige nationale måltal. 
Derudover har følgegruppen kort drøftet behov/mulighed for at kunne koble data fra psykiatrisygehuset, 
de somatiske sygehuse og de kommunale beskæftigelsesenheder.  
 
Følgegruppen har derfor inviteret Kompetencegruppen for monitorering til en temadrøftelse med henblik på at opnå 
et fælles billede af muligheder for monitorering, når der igangsættes tværsektorielle indsatser.  
 
På nærværende møde vil tovholderne fra Kompetencegruppen for monitorering, Inge Lise Udbye Christiansen, Region 
Syddanmark og Xenia Brun Bonde, Odense Kommune, holde et kort oplæg om: 
 

 Hvornår det er relevant at monitorere i det tværsektorielle samarbejde  

 Overordnet gennemgang af, hvad der er af eksisterende data såvel regionalt som kommunalt og nationalt, 
herunder også i forhold til beskæftigelsesenheder.  

 Hvad data kan sige noget om og hvilket setup det kræver for at sikre sammenlignelige data på tværs af de 22 
kommuner i regionen  

 Hvad der skal til for at generere nye data af både kvantitativ og kvalitativ karakter  

 Fordele og ulemper ved at se på henholdsvis grad af implementering eller effekt for borgerne  

 
Indstilling 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde: 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm527149
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- Drøfter hvorfor, hvordan og hvornår der ønskes monitorering på indsatser under følgegruppen og hvordan det 

koordineres med Kompetencegruppen for monitorering.  
 
Referat  
Slides vedlægges referetat. 
 
Der var en drøftelse af mulighederne for at få trukket nyere og hyppigere data, end de data som fremgår af de 
nationale mål. I første omgang blev aftalen, at sekretariatet til næste følgegruppemøde præsenterer de 
bagvedliggende indikatorer for følgegruppens mål. Det er de samme indikatorer, som der er fastlagt i forbindelse med 
de nationale måltal. Dermed får vi et bedre indblik i, hvordan følgegruppens indsatser bliver målt.  
 
Kompetencegruppen for monitorering og sekretariatet undersøger med afsæt i indikatorerne, om vi kan få adgang til 
yderligere datagrundlag.  
 

 

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

 
4.1 Samarbejde om rehabilitering og recovery vedrørende psykiatrien (Indsats 3.1) / Yelva Bjørnholdt Jensen  
 

Det blev på mødet i DAK d. 17. september godkendt, at arbejdet under denne målsætning først igangsættes i 2021.  

 

Som forberedelse til dette, præsenteres en række eksisterende initiativer på området som grundlag for fælles overblik 

og dialog med henblik på senere prioritering og igangsættelse.  

 
Er der i følgegruppen kendskab og erfaring til øvrige lokale indsatser ønskes disse også drøftet på mødet.  
 
Margit Svensson, Afdelingsleder i Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed, Jobcenter Vejle og Lars Kunz Schubert, 
Projektleder, Psykiatrien i Region Syddanmark deltager som oplægsholdere.  

 

Relevante initiativer 

- I perioden 2016-2017 blev der gennemført et satspuljeprojekt om rehabilitering og recovery i et samarbejde 

mellem psykiatrien og de sønderjyske kommuner. Projektet resulterede i et lokalt sønderjysk forløbsprogram 

for mennesker med angst og depression relateret til beskæftigelsesområdet. Denne indsats er formuleret 

som en indsats under Følgegruppen for uddannelse og arbejde i Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen. 

Det lokale sønderjyske forløbsprogram og erfaringerne herfra indgik som en vigtig del af udviklingen af 

”Forløbsprogram for mennesker med depression”. Forløbsprogrammet er aktuelt til politisk behandling i de 

22 syddanske kommuner og forventes at blive endelig godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget ultimo 

2020 eller primo 2021. Herefter følger en implementeringsproces centralt og lokalt.  

 

Jette holder et kort oplæg med fokus på de væsentligste elementer i det syddanske forløbsprogram for 

mennesker med depression.  

 

Derudover har psykiatrisygehuset igangsat en række projekter, der skal styrke samarbejdet mellem 

beskæftigelsesområdet og psykiatrien for sikre flere psykisk syge fastholdes på arbejdsarbejdet. Der er 

følgende projekter: 

 
 Sammen om psykiatri. Projektet omfatter de 22 syddanske kommuner primært på socialområdet, men også 

jobcenter eller børn- og familieområdet alt efter den enkelte borgers situation, samt Region Syddanmarks 

behandlingspsykiatri. Præsentation af kerneelementer ved Lars Kunz Schubert.  
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 Øget samarbejde om arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med psykiske lidelser – baseret på IPS-

metoden (Individual Placement and Support). Et samarbejde mellem Psykiatrisk Afdeling Vejle og Jobcentret i 

Vejle Kommune. Projektperiode fra oktober 2019 til marts 2020. Præsentation af kerneelementer ved Margit 

Svensson 

 Tværsektorielt samarbejde om veteraner med PTSD og tilknytning til arbejdsmarkedet. Afdeling for Traume- 
og Torturoverlevere i samarbejde med Kolding, Fredericia og Vejen kommuner i 1. fase frem til september 
2020. 2-årig projektperiode fra september 2019 til september 2021. 

 På arbejdsmarkedet med Peer-støtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark. Psykiatrisygehuset i 

samarbejde med Vejle, Fredericia og Esbjerg kommuner. Projektperiode fra december 2019 til og med 

september 2022.  
 
Der er således en igangsat en række indsatser med fokus på styrkelse af samarbejdet mellem psykiatrien og 
arbejdsmarkedet. Indsatserne varierer i forhold til hvilken målgruppe indsatsen retter sig imod, herunder fx borgernes 
diagnose, problemstillingernes kompleksitet og geografiske udbredelse.  
 
Med afsæt i de nuværende indsatser drøfter følgegruppen i hvilken grad de eksisterende indsatser dækker relevante 
områder, herunder;  

 Målgrupper/diagnosegrupper 

 Problemstillingernes kompleksitet/funktionsniveau 

 Geografisk udbredelse 

 Jobcenters sagsområder (sygedagpengelovgivning, kontanthjælpslovgivning, revalidering mm)  
 
På denne baggrund drøftes retning for følgegruppens fremadrettede arbejde på området.   
 
Indstilling  
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde: 

- Drøfter hvordan de eksisterende projekter bidrager til målsætningen og indsatsen, samt  
- Drøfter og beslutter øvrige tiltag i relation til målsætningen og indsatsen.   

 
Bilag 
Bilag 4a Rapport arbejdsmarkedsrettet samarbejde i det Sønderjyske mellem Kommuner og Psykiatri 
Bilag 4b Forløbsprogram for mennesker med depression 
Bilag 4c Koncept samarbejde mellem jobcentre og lokalpsykiatri baseret på IPS 
Bilag 4d Sammen om psykiatri – flyer UDSENDES MED REFERAT 
Bilag 4e Projektbeskrivelse tværsektorielt samarbejde om veteraner med PTSD og tilknytning til arbejdsmarkedet juni 
2019 
Bilag 4f Implementering af peers indsatser i Region Syddanmark 
 
Referat 
Slides fra oplæggene udsendes sammen med referatet. 
 
Der var følgende bemærkninger i forhold til det kommende forløbsprogram for depression: 

 Kommunerne er i gang med en afdækning af forventet patientvolumen, flere steder i samarbejde med almen 
praksis 

 Det er en vigtig målgruppe og kommunerne vil gerne have henvisninger til rehabiliteringstilbud fra almen 
praksis  

 Vigtigt at implementeringen sker i samarbejde med almen praksis  
 
Der var følgende bemærkninger i forhold til IPS: 

 Metoden kan ikke bare kopieres men skal bæres lokalt af vilje, ledelse og god rekruttering 

 Det fælles sprog kommer lige så stille i løbet af samarbejdsformen  

 Psykiatrien er begejstret for indsatsens resultater og kunne ønske samarbejdsmodellen udbredt flere steder i 
regionen 
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Øvrige indsatser: 

 Projekt Medvind 

 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, stressklinikken tilbyder gruppeterapi i samarbejde med kommuner og 

arbejdsplads. Derudover holdes der rundbordssamtaler – hvor der også er fokus på et fælles sprog.  
 
Der var følgende bemærkninger i forhold til Sammen om psykiatri: 

 Arbejdsmarkedsperspektivet kommer for den enkelte borger, når det lykkes at skabe stabilitet i borgerens liv 
som det ses i Sammen om psykiatri 

 
Aftaler 
Der er mange indsatser i gang både lokalt og på tværs i regionen. Forløbsprogrammet for depression kalder på en 
større implementeringsproces og kræver grundig koordinering også internt i de enkelte kommuner.  
 
Vi bør have fokus på monitorering af borgernes udvikling i forhold til beskæftigelse for de forskellige projekter. Projekt 
Sammen om psykiatri monitorerer fx på sengedage men ikke på udviklingen i beskæftigelsesdelen. Det kan også være 
borgernes oplevelse af udviklingen i deres arbejdsmarkedstilknytning, der undersøges i indsatserne.    
 
Til følgegruppens næste møde dykker vi ned i indikatordefinitionerne for de politiske målsætninger og vurderer 
herudfra, om der er behov for yderligere indsatser.  
 
 

5.  Status på eksisterende opgaver 
 
5.1 SKRIFTLIG ORIENTERING: Samtalestøtte til stressramte og langtidssygemeldte borgere (Eksisterende opgave A)  
 
Ved behandlingen af sagen på følgegruppemødet den 11. august blev anvendelse af lokalaftalen om samtalestøtte 
afdækket via både datatræk og input fra regionens KLUer. Lokalaftalen handler om to ydelser: Krisesamtaler 
(ydelseskode 4609) og Samtaleterapiforløb (ydelseskode 4610). Ydelsen ”Krisesamtale” omfatter én samtale af 
længere varighed. Der kan maksimalt honoreres for 3 samtaler i samme forløb. Et samtaleterapiforløb kan omfatte op 
til 7 ydelser, med mulighed for op til 12 samtaler under særlige omstændigheder.  
Den fulde aftaletekst kan ses på sundhed.dk 
 
Et væsentligt fund var, at flere læger i kortlægningen gav udtryk for tvivl og uklarhed vedrørende rammer og 
arbejdsgang for at kunne afholde mere end de syv samtaleterapiforløb, der er standard i aftalen. Det blev besluttet, at 
følge op på dette.  
 
Lokalaftalen om krisesamtaler og samtaleterapi følges ligeledes af praksisplanudvalget (PPU), og sekretariatet har 
derfor orienteret implementeringsgruppen under PPU om at det muligvis er uklart for lægerne, hvornår og hvordan de 
kan afholde mere end 7, og op til 12 samtaleterapiydelser, med opfordring til implementeringsgruppen om at være 
undersøgende på, hvorvidt denne uklarhed er bredt gældende, og om der er brug for yderligere kommunikation om 
denne del af lokalaftalen. 
 
Der følges op på sagen på følgegruppens første møde i 2021.  
 
Indstilling:  
Følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
 
 
 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/paragraf-2-og-samarbejdsaftaler/paragraf-2-aftaler/samtaleterapi-og-krisesamtaler/
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5.2 SKRIFTLIG ORIENTERING: Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD  
 
Medlemmer til arbejdsgruppen er udpeget. Arbejdsgruppen igangsættes jævnfør den vedtagne tidsplan. Grundet 
corona-situationen må en vis del af mødeaktiviteten dog forventes at skulle afholdes som videomøder.  
 
Indstilling:  
Følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag:  
Bilag 2.2. Arbejdsgruppemedlemmer – borgere med PTSD 
 
Referat  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
6. Punkter til næste møde i følgegruppen den 1. december 2020 / Yelva Bjørnholdt Jensen (5 min) 
 
 Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende borgere med PTSD (Opgave B) 

 Indsats vedr. FGU (Målsætning 1) 

 Prøvehandlinger ift somatiske patientgrupper (Målsætning 2) 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde:  

- Beslutter punkter til følgegruppemødet den 1.december 2020.  
 
Bilag:  
Bilag 6  Opgaveportefølje og status 

 
Referat 
Indstillingen blev godkendt og suppleret med et punkt om indikatordefinitioner for de politiske målsætninger. 

 
 

7. Eventuelt 
Følgegruppens sammensætning 
Birgit Thorup og Annemette Dahlgaard har fået nye stillinger i andre kommuner og fratræder følgegruppen. 
Sekretariatet følger op i forhold til nye udpegninger. Lars Brandt fratræder også følgegruppen og i stedet tiltræder 
ledende overlæge Jesper Rasmussen, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik. 

 


