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Referat 
 
Møde: Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
Tidspunkt: Onsdag den 16. juni 9.00-10.00 
Sted: Virtuelt Teams møde. Link i kalenderbooking og mail udsendt med dagsorden.  
 
Deltagere: Formandskab 

Yelva Bjørnholt Jensen, koncernchef for Voksen og Ældre, Fredericia Kommune, kommunal 
medformand (mødeleder) 
Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, 
regional medformand  
 
Medlemmer 
Rikke Bagge Skou, oversygeplejerske, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt  
Jesper Rasmussen, Ledende overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense 
Universitetshospital  
Jens Hartvig Skov, alment praktiserende læge, PLO repræsentant 
Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent, Tønder Kommune 
Judith Poulsen, chef for Sundhed og Rehabilitering, Nordfyns Kommune 

JJens Hartvig Skov, alment praktiserende læge, PLO repræsentant 
 
Sekretariat 
Line Brinch Christensen, strategisk sundhedskonsulent, Sundhed og Velfærdsinnovation, 
Fredericia Kommune  
Jette Dalsgaard Andersen, specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark  
 
Gæst 
Margit Svensson, afdelingsleder Jobcenter Vejle, Vejle Kommune (deltager i stedet for Daniel) 
 
Afbud 
Døne Bagdat, ledende oversygeplejerske i ortopædkirurgien, Sydvestjysk Sygehus 
Annette Holm Lauridsen, oversygeplejerske på Afdelingen for Kirurgi, Sygehus Sønderjylland 
Charline Amdissen Bossen, leder af Socialpsykiatrisk Center, Vejen Kommune 
Ulla Lindgren, Centerleder PsykInfo, Region Syddanmark 
Daniel Bomholt, arbejdsmarkedschef, Vejle Kommune 
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Dagsorden 
 
 
1. VELKOMMEN OG PRÆSENTATION / Yelva Bjørnholt Jensen  
 

 
 

2. MUNDTLIG ORIENTERING: Status fra formandskabet / Charlotte Rosenkrantz Josefsen  
 

Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 27. maj, hvis der er sager med 
særlig relevans for følgegruppens arbejde.  
 
  
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat:  
Orienteringen blev taget til efterretning. Fremhævede punkter:  
-  Det er i DAK besluttet at igangsætte arbejdet med unges mentale sundhed med særligt fokus på 

ungdomsuddannelserne. Dette kan give anledning til indsatser og opgaver til følgegruppen.  
-  Der sættes i psykiatrien fokus på afsendelse af psykiatriske genoptræningsplaner og samarbejdet herom.  
 
 
 
 

3. Udkast til revideret samarbejdsaftale og anbefalinger for voksne borgere med PTSD/ Jette Dalsgaard 
Andersen  

 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde har i efteråret 2020 nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe for borgere med 
PTSD. Målgruppen for arbejdsgruppens arbejde har været voksne over 18 år med PTSD og er afgrænset til at omfatte 
henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD.  Arbejdsgruppen 
har holdt tre arbejdsgruppemøder og har nu udarbejdet en kortlægning, anbefalinger og udkast til en revideret 
samarbejdsaftale for borgere med PTSD.   
 
Kortlægning 
Arbejdsgruppen har haft til opgave at gennemføre en indledende afdækning af det tværsektorielle samarbejde om 
borgere med PTSD. Kortlægningen foregik i perioden januar/februar 2021, hvor aktører med kontakt til målgruppen 
fik tilsendt et spørgeskema til at afdække aktiviteter inden for henholdsvis opsporing, udredning, behandling og 
viderehenvisning samt samarbejdsflader. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen har arbejdsgruppen udarbejdet 
en kortlægning af det tværsektorielle område for borgere med PTSD.  
 
Anbefalinger 
Arbejdsgruppen har også udarbejdet anbefalinger til at styrke de tværsektorielle indsatser, ikke mindst for borgere 
med kompleks PTSD. Anbefalingerne tager blandt andet udgangspunkt i kortlægningen, ligesom arbejdsgruppen har 
drøftet, hvor den ser vanskeligheder i samarbejdet om indsatser for borgere med PTSD og hvordan disse 
vanskeligheder kan imødekommes. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.  
 
Udkast til revideret samarbejdsaftale  
Afsættet for denne reviderede samarbejdsaftale er den eksisterende samarbejdsaftale omkring traumatiserede 
flygtninge og krigsveteraner med PTSD mellem regionen og de 22 syddanske kommuner fra 2011. Der er sket meget på 
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området, siden den første samarbejdsaftale, herunder nye regionale funktioner på PTSD-området, jf.  
Sundhedsstyrelsens specialeplan, veterancentre, tilbud i Forsvaret og pakkeforløb for PTSD i psykiatrien. 
Samarbejdsaftalen er opdateret i henhold til den nuværende praksis og der er fokus på et samarbejde, hvor 
målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes. Den reviderede samarbejdsaftale indeholder en 
række fælles kapitler på tværs af målgrupperne. Derudover indeholder samarbejdsaftalen særskilte beskrivelser for de 
tre målgrupper, der er udarbejdet med bagrund i kortlægningen. Høringsudkast til revideret samarbejdsaftale er vedlagt 
som bilag. 
 
Høringsproces 
Høringsudkastet til en revideret samarbejdsaftale forelægges Det Administrative Kontaktforum den 16. september 
med henblik på en bred høring i september og oktober. Efter høringsperioden forelægges den reviderede 
samarbejdsaftale Følgegruppen for uddannelse og arbejde den 2. december 2021 og herefter Det Administrative 
Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget primo 2022 til endelig godkendelse.    
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at følgegruppen:  

 Drøfter arbejdsgruppens anbefalinger til styrkelse af de tværsektorielle indsatser for borgere med PTSD og 
træffer beslutning om den videre proces for arbejdet med anbefalingerne 

 Godkender høringsudkast til revideret samarbejdsaftale med henblik på videre godkendelse i Det 
Administrative Kontaktforum den 16. september 2021 

 
Bilag  
Bilag er eftersendt den 11. juni.  
 
Referat 
Præsentationsslides udsendes med referatet.  
 
Det var enighed om, at samarbejdsaftalen gerne må være mere forpligtende på den måde, at der beskrives hvilke 
forventninger der er til samarbejdet i form af forpligtelse til koordinering. Herunder at kommunerne har én indgang, 
hvor det væsentligste er, at der sikres koordinering for borgeren. Koordineringsdelen er vigtigere, end at alle 
kommuner har videnspersoner ift. PTSD. Én indgang skal også sikre, at samarbejdsparter som psykiatrien oplever, at 
der er et kontaktpunkt, så psykiatrien ved hvor de skal gå hen, når der er behov for kontakt med kommunen i forhold 
til en patient med PTSD. Der er ikke kun behov for koordinatorfunktioner for veteraner og flygtninge med PTSD men 
også for øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD. 
 
Det er også vigtigt, at mødedeltagere ved fælles koordineringsmøder har beslutningskompetence, så der kan træffes 
aftaler på møderne. Der er et ønske om, at samarbejdsaftalen både er tydelig ift. forpligtelser i samarbejdet og 
samtidig giver fleksibilitet i forhold til løsninger afhængig af kommunernes forskellighed. For at øge det tværsektorielle 
samarbejde om arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med psykiske lidelser indskrives IPS som en formaliseret 
metode som en del af samarbejdsaftalen. 
 
Det aftales, at ovenstående indskrives i høringsudkastet til samarbejdsaftalen. Justeringerne sendes til godkendelse 
hos formandskabet for følgegruppen og herefter til orientering i følgegruppen inden sagens fremsendes til Det 
Administrative Kontaktforum.  

 
 

4. SKRIFTLIG ORIENTERING: Status for øvrige opgaver  
 
Status for følgegruppens øvrige opgaver fremgår af dokumentet ”Opgaveportefølje og status” (bilaget). 
 
Indstilling:  
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Det indstilles, at Følgegruppen godkender status i porteføljeoverblikket.  
 
Bilag:  
Bilag 4  OPGAVEPORTEFØLJE OG STATUS Følgegruppe for uddannelse og arbejde_ Juni 2021 
 
Referat 
Statusbeskrivelsen blev godkendt.  
 
 

 

5. Punkter til næste møde i følgegruppen den 30. september 2021  
 
- Status vedr. prøvehandlinger / Rikke 
- Status vedr. FGU-arbejdsgruppe / Charline 
- Rapport vedr. Unges mentale sundhed 
- Status for anvendelse af lokalaftale vedr. samtaleterapi og krisesamtaler / Sekretariatet 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde beslutter punkter til næste møde i følgegruppen.  
 
Referat 
Godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 
 
 
 

6. Eventuelt  
 
Tak for et godt møde. Næste møde afholdes med fysisk fremmøde. 


