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Høringssvar:  

Samarbejdsaftale for borgere med PTSD i Region Syddanmark 

Borger & Arbejdsmarked vil hermed kvittere for muligheden for at afgive 

kommentarer til det reviderede oplæg til Samarbejdsaftale for borgere 

med PTSD i Region Syddanmark. 

Overordnet synes vi, at samarbejdsaftalen fastlægger rammen for et 

fortsat stærkt tværsektorielt samarbejde, og at målgruppen er udvidet til 

at omhandle både f lygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige 

borgere med arbejdsrelateret PTSD. 

Vi vil også gerne kvittere for det gennemgående fokus på fælles 

vidensdeling og undervisning på tværs af fagområder. Esbjerg Kommune 

deltager og bidrager gerne med oplæg mv. 

Esbjerg Kommune arbejder altid med at sikre én samlet, koordineret 

indsats for alle borgere samt at borgere ved hvor de skal henvende sig, 

herunder også borgere med PTSD. 

Som følge af dette har Esbjerg Kommune ansat en veterankoordinator. 

 

Vi har derudover følgende bemærkninger: 

En samlet indgang og tidlig opsporing: 

Esbjerg Kommune kan tilslutte sig de nævnte pakkeforløb og fokus på 

tidlig opsporing samt samarbejdet, der er beskrevet i denne forbindelse. 

Esbjerg Kommunes tilgang til mødet med borgeren tager ikke 

udgangspunkt i borgerens diagnose, men det borgerens henvendelse 

drejer sig om.  

Esbjerg Kommune understreger, at en indgang ikke kan håndtere den 

største udfordring – nemlig tidlig opsporing. Det kan kun ske i de enkelte 

forvaltninger ved at der er fokus på symptomer og særlige kendetegn for 

PTSD og andre psykiatriske udfordringer, for dermed at hjælpe borgeren 

videre mhp. udredning og eventuel behandling.  

Formaliseret samarbejde om at understøtte tilknytning til 

arbejdsmarkedet: 

I høringsudkastet er der lagt op til at forsørgelsesgrundlag og kortsigtet 

arbejdstilknytning afklares hurtigst muligt. Esbjerg Kommune bestræber 

sig altid på en hurtig indsats - enten i kraft af arbejdspladsfastholdelse 

eller afklaring. Dog trækker afklaringen ofte ud i komplekse sager pga. af 

de lovgivningsmæssige krav her. Det vil sige, at det ofte er nødvendigt at 

afvente effekten af behandling førend, der kan tages stilling til et varigt 

forsørgelsesgrundlag. 
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Alt efter forsørgelsesgrundlaget på henvendelsestidspunktet vil det være 

muligt at iværksætte tiltag, der tager hensyn til sygdomsforværrende 

stressfaktorer, ligesom det kan være muligt at afvente med 

aktiverende/afklarende tiltag, hvis dette er helbredsmæssigt begrundet. 

Den røde tråd i forløbene:  

Esbjerg Kommune gør opmærksom på, at der i samarbejdsaftalen kunne 

være mere tydeligt fokus på, hvordan borgere herunder veteraner med 

PTSD får den eventuelt nødvendige akutte psykiatriske hjælp. 

Veterankoordinator ved Esbjerg Kommune oplever i dag, at f lere 

veteraner meddeler, at en henvendelse om akut psykiatrisk hjælp ved 

Psykiatrisk akutmodtagelse ofte ikke bliver mødt med et beredskab der er 

målrettet til veteranernes behov. 

Ofte oplever veteranerne, at de udskrives dagen efter henvendelsen, 

uden en egentlig afklaring af deres udfordring og en plan for opfølgning 

eller aftale om tiltag. 

Esbjerg Kommune opfordrer til, at der tænkes i mere målrettede akutte 

tilbud til veteranerne og hvordan disse kan kobles på de mere langstrakte 

behandlingsforløb og hermed sikrer at en akut henvendelse følges op 

med hensigtsmæssig indsats og behandling om nødvendigt. 

 

 


