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Referat  
 
Møde: Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Tirsdag den 1. december kl. 12.15-13.45 
Sted: Virtuelt møde på Teams 
 
Deltagere: Formandskab 

Yelva Bjørnholt Jensen, koncernchef for Voksen og Ældre, Fredericia Kommune, kommunal 
medformand  
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  
VAKANT, Vejle Kommune. Afventer ansættelse af ny fagchef.  
Jesper Rasmussen, Ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense 
Universitetshospital  
Annette Holm Lauridsen, oversygeplejerske på Afdelingen for Kirurgi, Sygehus Sønderjylland 
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune 
Henrik Dibbern, alment praktiserende læge, PLO repræsentant 
Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent Tønder Kommune deltager indtil ny fagchef for 
Arbejdsmarked i Tønder Kommune er ansat 
 
Sekretariat 
Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, 
Fredericia Kommune  
Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark 
 
Afbud 
Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske i ortopædkirurgien, Sydvestjysk Sygehus 
 
Gæster 
Punkt 4: Lisa Goth, sekretariatschef, FGU Danmark og Ulla Lindgren, Centerleder, PsykInfo 
deltager som oplægsholdere 
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Referat 
 
 
1. VELKOMMEN: Præsentation af deltagerne / Charlotte Rosenkrantz Josefsen (5 min) 
 
Velkommen til Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent i Tønder Kommune. Peter Michael deltager i følgegruppen 
indtil ny fagchef for Arbejdsmarked i Tønder Kommune er ansat, samt Jesper Rasmussen, Ledende overlæge Arbejds- 
og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital.  
 
Referat  
Jesper delte et link til artiklen Dalgaard et al, 2020: Cognitive impairments and recovery in patients with work-related 
stress complaints – four years later; https://doi.org/10.1080/10253890.2020.1797673. 
 
Derudover opfordrerede Jesper til, at regionens fokus på patient- og borgerinddragelse også afspejles i følgegruppens 
arbejde.  
 
 
 
 
2. MUNDTLIG ORIENTERING: Status fra formandskabet / Charlotte Rosenkrantz Josefsen (5 min) 

 
Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 20. november, hvis der er sager 
med særlig relevans for følgegruppens arbejde.  
 
 Status på godkendelse af det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression  
 Udskydelse af afrapportering på de nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder muligheder for alternativ 

afrapportering for 2020. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Forløbsprogram for mennesker med depression 
Det Administrative Kontaktforum godkendte, at forløbsprogrammet videresendes til godkendelse i 
Sundhedskoordinationsudvalget den 8. december 2020 med bemærkning om, at to kommuner har ønsket at stå uden 
for forløbsprogrammet. Det Administrative Kontaktforum godkendte endvidere den justerede implementeringsplan. 
Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke godkendt forløbsprogrammet. Det blev pointeret på DAK og på 
dagens følgegruppemøde, at der påhviler SOF og PSOF Fyn en særlig opgave i forbindelse med implementeringen af 
forløbsprogrammet, idet Psykiatrien i Region Syddanmark, OUH og praktiserende læger i Svendborg og Faaborg-
Midtfyn skal have en særlig opmærksomhed på, at disse kommuner står uden for forløbsprogrammet. 
 
Afrapportering af nationale mål 
Den årlige statusrapport på de nationale mål udgår i 2020 som følge af implementeringsudfordringer med den nye 
version af Landspatientregisteret. Dette medfører, at afrapporteringen på de nationale mål for sundhedsvæsenet 
2020 udskydes, og i mellemtiden henvises til afrapporteringen fra 2019 for de seneste tal for Region Syddanmark. 
 
Det Administrative Kontaktforum godkendte, at der afdækkes alternative muligheder for afrapportering i 2020. Der 
er tale om følgende muligheder: 
 Opfølgning på enkelte indikatorer i de nationale mål, som ikke er berørt af implementeringen af LPR3. 
 Opfølgning på målsætninger i sundhedsaftalen med regionale data. Disse data er ikke direkte sammenlignelige 

med tallene fra de nationale mål, og de vil derfor blive holdt op mod regionale data fra tidligere år frem for de tal, 
der fremgår i Sundhedsaftalen (som baserer sig på de nationale mål). 
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For begge muligheder gælder det dog, at der ikke vil være data til opfølgning på alle målsætningerne i 
Sundhedsaftalen 2019-2023, og det vil derved kun være muligt at afrapportere på et udsnit af målsætningerne for 
2020. Det Administrative Kontaktforum godkendte endvidere, at sagen sendes til godkendelse i 
Sundhedskoordinationsudvalget. 
 
 
 
 
3. Tilbagemelding på temadrøftelse i Sundhedskoordinationsudvalget vedr. psykisk syge og 

uddannelse/arbejdsmarked / Charline Amdissen Bossen (10 min) 
 
På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 28. oktober var der en temadrøftelse om psykisk syge og deres 
tilknytning til uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Charline holdt oplæg om det igangværende projekt ”Sammen 
om psykiatri”, og Margit Svenson, Vejle holdt et oplæg, om indsatsen IPS (Individuelt Planlagt job og uddannelse med 
Støtte), hvor tilgangen hviler på, at beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked sker samtidig med behandlingen i 
psykiatrien. Med afsæt i oplæggene drøftede Sundhedskoordinationsudvalget temaet, og indstillingen om, at de 
syddanske kommuner og regionen bakker op om fælles indsatser, der kan øge tilknytningen til arbejdsmarkedet for 
psykisk syge, blev godkendt. 
 
Charline giver en tilbagemelding på drøftelsen i Sundhedskoordinationsudvalget.  
 
Indstilling:  
Det indstilles, at følgegruppen drøfter, om Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning giver anledning til opfølgning i 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde.   
 
Referat  
Charline orienterede om, at oplæggene gav anledning til en drøftelse i udvalget, hvor der blandt andet var fokus på, 
om potentialet i projekterne kan udnyttes i endnu højere grad og der var en opfordring til kommunerne om at gå 
videre med projekterne. Det er ofte de individuelt tilrettelagte forløb, som giver værdi, hvor indsatserne tilrettelægges 
ud fra den enkelte borgers behov og i et samarbejde på tværs af sektorer.  
 
Charlotte orienterede om, at Regionsrådet den 23. november har bevilget 1,2 mio. kr. til en samlet indsats i Region 
Syddanmark for øget arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med psykiske lidelser baseret på IPS-metoden 
(Individuelt Planlagt job med Støtte). 
 
Projektet ”Sammen om psykiatri” omfatter de 22 syddanske kommuner primært på socialområdet, men også 
jobcenter eller børn- og familieområdet og Psykiatrien i Region Syddanmark.  
 
Med afsæt i de indsatser der er sat i gang for psykiatrien og de syddanske kommuner med IPS og ”Sammen om 
psykiatri” besluttes det, at følgegruppen følger arbejdet og resultaterne.  
 
 
 
 
4. Indikatorer for de politiske målsætninger / Charlotte Rosenkrantz Josefsen (10 min) 
På følgegruppemødet den 7. oktober blev det aftalt, at se nærmere på de bagvedliggende indikatorer for 
følgegruppens mål. Dette med henblik på at opnå et bedre indblik i, hvad følgegruppens indsatser bliver målt på, 
hvilket er særligt relevant ift følgegruppens arbejde med målsætning 3 om fastholdelse af psykisk syge i beskæftigelse.  
 
Målsætningerne i sundhedsaftalen følger de indikatorer, som er fastlagt i de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.  
Sekretariatet præsentere kort Sundheds- og Ældreministeriets beskrivelse af indikatorer for de nationale mål, som er 
relevant i forhold til de politiske målsætninger, der vedrører Følgegruppen for uddannelse og arbejde (bilag 3). 
 



 

 

 

 Side 5/8

Det er desuden relevant at notere, at der ikke afrapporteres på de nationale mål i 2020, men at Det Administrative 
Kontaktforum på et møde den 20. november drøfter alternativ afrapportering i Region Syddanmark.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde drøfter om indikatorerne giver anledning til justeringer i 
følgegruppens arbejde med indsatser, herunder evt. igangsættelse af initiativer under målsætning 3  
 
Bilag 
Bilag 3: Sundhedsaftalens målsætninger – og indikatorer i de nationale mål 
 
Referat 
Sekretariatet gennemgik kort bilag 3 med særligt fokus på indikatorerne i de nationale mål, og følgegruppen drøftede 
herefter hvordan følgegruppen i sit arbejde forholder sig til indikatorerne.  
 
Særligt i forhold til fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet har indikatoren et fokus på indlæggelser, der kan 
være uhensigtsmæssig set i lyset af, at der i mange sammenhænge er et ønske om at arbejde mest muligt ambulant.  
 
Det besluttes, at følgegruppens arbejde ikke udelukkende skal rette sig mod opfyldelse af indikatorernes definitioner 
og målgrupper, men at de indgår som væsentligt pejlemærke.  
 
Følgegruppen drøftede desuden data; herunder hvor mange patienter de procentuelle måltal dækker over, samt at 
det er muligt at følge antallet af unge på eksempelvis uddannelseshjælp, antal aktivitetsparate, uddannelsesparate og 
åbentbare uddannelsesparate, idet STAR opgør disse data på månedsbasis.  
 
 
 
 
5. Status på arbejdet med målsætning 1 – ”Vi vil sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som 

har fuldført en ungdomsuddannelse, er steget til minimum 53 %” / Sekretariatet (45 min) 
 
5.1. Samarbejde mellem psykiatrien, uddannelsesområdet og almen praksis – forberedende grunduddannelse (FGU) 
(Indsats 1.1) 
 
Følgegruppen har tidligere ønsket, at indhente data til at belyse frafald og frafaldsmønstre på FGUerne, for at basere 
evt. indsatser herpå. FGUerne har dog fortsat udfordringer ift data.  
 
I stedet er inviteret to gæste-oplægsholdere, som vil give deres bud på FGUernes udfordringer og behov samt bidrage 
ind i en drøftelse af nuværende indsatser på området og hvilke indsatser, der efterspørges for at komme i mål med 
den politiske målsætning. 
 
Oplægsholdere:  

 Lisa Goth, sekretariatschef, FGU Danmark  
 Ulla Lindgren, Centerleder, PsykInfo 

 
På denne baggrund drøftes retning og prioriteringer for følgegruppens fremadrettede arbejde på området.   
 
Indstilling 
Det indstilles, at følgegruppen drøfter   

 input og problemstillinger fra de to oplæg  
 følgegruppens videre arbejde med målsætning og indsats.  

 
Referat 
Slides fra de to oplæg vedlægges referatet.  

- OPLÆG FGU- Danmark 2020-12-01 
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- PsykInfo: Unge og mental trivsel_Ungdomsuddannelser_juni20 
- PsykInfo: Hvordan har du det.  

 
Der var følgende bemærkninger til oplæggene: 

 FGU’erne har i opstarten haft fokus på at få organiseringen og de fysiske rammer på plads, nu er FGU’erne 
ved at være på plads og klar til samarbejde. Der er dog stadig et stort arbejde i forhold til de rummelige 
læringsmiljøer og der er brug for kompetenceudvikling ift. at arbejde med unge med fx psykiske lidelser   

 PsykInfos tilbud er gode og relevante. FGUerne vil gerne bruge tilbudene, men er først nu ved at være parate. 
PsykInfo mærker større søgning.  

 FGUerne har ikke data/viden om unge i FGU, der også har et forløb i lokalpsykiatrien 
 Det vil være afgørende for FGUerne hvis de får mulighed for at tilbyde SPS-støtte.  
 Der er et politisk ønske om, regionens arbejdspladser vurderer deres opgaver i et nyt perspektiv således, at 

der skabes mulighed for at ansætte flere medarbejdere på særlige vilkår. Det kan give værdi både for den 
ansatte, men også for borgere, patienter og andre medarbejdere. Der afspejler et ønske fra FGU Trekanten 
om et samarbejde med de offentlige arbejdspladser om praktikforløb og lignende for de unge fra FGU. 
Tilsvarende har der i Vejen Kommune været gode erfaringer med praktikforløb for sårbare unge via Platform. 

 Tønder Kommune kan i deres data se, at der er unge der efter få gange falder fra FGU-forløbet 
Det er væsentligt at der i følgegruppens arbejde er fokus på såvel målsætning om gennemførelse af 
uddannelse, samt arbejdsmarkedsfokus.  

 
Det besluttes, at sekretariatet samler dagens input og udarbejder udkast til et kommissorium for en 
miniarbejdsgruppe, der nedsættes for at arbejde videre med forslag til indsatser på området. 
 
 
 
6.     Status på arbejdet med målsætning 2 – ”Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på 

arbejdsmarkedet er øget til minimum 82 %” / Rikke Bagge Skou (15 min)  
 
6.1. Afdækning af somatiske patientgrupper med potentiale for indsatser på tværs af sundhed, uddannelse og 
arbejde (Indsats 2.2)  
På følgegruppemødet den 11. august 2020 besluttede følgegruppen, at give en opgave til implementeringsgruppen for 
uddannelse og arbejde i SOF/PSOF Lillebælt; På baggrund af implementeringsgruppens tidligere kortlægningen og 
anbefalinger ønskes forslag til, hvordan samarbejdet omkring, og forløbene for de tre patientgrupper kan styrkes.  
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.  
Implementeringsgruppen foreslår:  
 
a. Indsats ift patientgruppen med funktionelle lidelser (bilag) 
- Udvikle fælles e-læringsforløb målrettet alle fagfolk i kommuner, region og almen praksis. Undervisningsmaterialet 
sker i samarbejde mellem Sygehus Lillebælts og OUHs afdelinger funktionelle lidelser, samt repræsentanter for de 
øvrige aktører.  
- e-læringsforløbet lanceres sammen med et kick-off-arrangement. 
 
b. 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.  
 
c. Kroniske smertepatienter 
Der gives en status på dette arbejde.  
 
På mødet uddyber Rikke Bagge Skou implementeringsgruppens forslag.  
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Indstilling:  
Det indstilles, at følgegruppen drøfter de fremlagte forslag, og tager stilling til den videre proces.  
 
Bilag:  
 
Bilag 5.1 Indsats – funktionelle lidelser 
 
Referat 
Rikke præsenterede meget kort forslag til indsatser under a og b. Indsatsen ift c. er ikke konkretiseret endnu. Denne 
proces igangsættes i starten af 2021. Rikke er i dialog med smertecenteret. Ud over de nævnte tre patientgrupper kan 
hjertestop-overlevere også være en yderst relevant målgruppe.  
 
Grundet meget kort tid til behandling af punktet, blev de to forslag under punkt a og b godkendt uden yderligere 
drøftelse. Proces og organisering afklares og godkendes før yderligere iværksættes.  
 
 
 
 
7.   Status på eksisterende opgaver 
 
7.1 SKRIFTLIG ORIENTERING: Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD 
(Eksisterende opgave B) 
Den nedsatte arbejdsgruppe er blevet suppleret med Ask Elklit, Professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi 
 
Siden kommissoriet for arbejdsgruppen blev udarbejdet og godkendt, er det blevet præciseret, at målgruppen for 
arbejdsgruppens arbejde er:  

 Veteraner med PTSD 
 Flygtninge med PTSD 
 Personer med arbejdsrelateret PTSD som fx personer fra beredskabet 

 
Det er efter aftale med formandskabet for arbejdsgruppen planlagt tre møder, som afholdes som fysiske møder med 
mulighed for virtuelt deltagelse. Møderne er planlagt til følgende datoer: 
 

 17. december 
 28. januar  
 24. februar 

  
Indstilling:  
Følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat:  
Punktet blev taget til efterretning uden kommentarer.  
 
 
 
 
8.   SKRIFTLIG ORIENTERING: Regionalt rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med 
kronisk sygdom  
Regionsrådet har den 28. september 2020 godkendt et rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med 
kronisk sygdom, som sygehusene og socialområdet nu forventes at udmønte.  
 
Formålet med rammepapiret er at inspirere til nye initiativer lokalt. Rammepapiret er ikke udtømmende, men kan 
fungere som kilde til lokale drøftelser om både nye indsatser og udbredelse af allerede eksisterende indsatser. I 
psykiatrien er der gjort erfaringer med en række samarbejdsmetoder med kommuner på arbejdsmarkedsområdet, fx i 



 

 

 

 Side 8/8

form af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS-metoden). Rammepapiret skal også synliggøre regionale opgaver i 
forbindelse med realiseringen af arbejdsmarkedsorienterede indsatsområder i sundhedsaftalen 2019-2023.  
 
Ser sygehusene behov for centrale tværsektorielle indsatser er de opfordret at give tilbagemelding til Tværsektorielt 
samarbejde for evt. at bringe det ind i Følgegruppen for uddannelse og arbejde. 
 
Bilag:  
Bilag 7: Rammepapir for rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning.  
 
Referat:  
Punktet blev taget til efterretning uden kommentarer.  
 
 
 

 
9.  Punkter til næste møde i følgegruppen den 8. februar 2021 

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

- Beslutter punkter til næste møde i følgegruppe.  
 
Referat:  
Punktet blev ikke drøftet. Sekretariatet og formandskabet udarbejder dagsorden til det kommende møde.  
 
 
 

 
10.   Eventuelt 

 
Referat:  
Intet at bemærke 


