
 

Kommissorium for  

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering  

 

Baggrund 

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er god-

kendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.  

 

Sundhedsaftalen beskriver de politiske visioner, målsætninger og virkemidler, som Sundhedsaftalens parter er 

enige om at arbejde for i aftaleperioden 2019-2023. Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen beskriver 

rammerne for det tværsektorielle samarbejde, herunder den administrative organisering.  

 

Det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er Sundhedskoordinationsudvalget, og det overord-

nede administrative organ er Det Administrative Kontaktforum. Under Det Administrative Kontaktforum etableres 

følgende fire ligestillede og understøttende følgegrupper:  

 

 Følgegruppen for forebyggelse 

 Følgegruppen for behandling og pleje 

 Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering  

 Følgegruppen for uddannelse og arbejde 

 

Følgegruppens formål 

Formålet med Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering er at bidrage til udmøntningen af Sundhedsafta-

lens politiske vision:  

 

”Vi arbejder for bedre overgange for: 

 

 Mennesker med psykiske lidelser 

 Ældre borgere 

 Mennesker med kronisk sygdom”.  

 

Konkret skal Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering videreføre de fem eksisterende indsatser, der 

tilsammen – og sammen med indsatser i regi af Følgegruppen for behandling og pleje – understøtter visionen.   

 

Følgegruppens opgaver 

 

Målsætninger og indsatser 

I aftaleperioden 2019-2023 skal Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering videreføre eksisterende sam-

arbejdsaftaler og øvrige relevante indsatser fra forhenværende sundhedsaftaleperioder. Eksisterende samar-

bejdsaftaler revideres ved behov eksempelvis, hvis ny lovgivning, nye retningslinjer eller anbefalinger tilsiger 

dette.  

 

Endvidere skal Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering efter behov igangsætte nye indsatser, der sig-

ter mod at indfri de politiske målsætninger inden for hvert af de tre ovenstående indsatsområder. 

 

Desuden er følgegruppen ansvarlig for at dagsordensætte relevante diskussioner og problemstillinger, som 

falder ind under følgegruppens samlede opgaveportefølje. Som følge heraf kan følgegruppen efter en konkret 



 

vurdering behandle sager, som hører under følgegruppens område, men som ikke specifikt er nævnt i kommis-

soriet. Det kan eksempelvis angå sager, der belyser, hvordan trænings- og rehabiliteringsområdet specifikt kan 

bidrage til at forebygge mere vidtgående indgreb såsom operation samt bidrage til bedre overgange i sund-

hedsvæsenet, ikke mindst i forhold til psykiatriske patienter. 

 

Politiske virkemidler og bærende principper  

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering skal i sin opgavevaretagelse sikre, at de tre politiske virkemid-

ler, som er beskrevet i Sundhedsaftalen 2019-2023, sættes i spil:  

 

 Sæt borgeren først  

 Tænk nyt – nye samarbejdsformer  

 Mest mulig sundhed for pengene  

Endvidere skal følgegruppens arbejde tage afsæt i de bærende principper for det tværsektorielle samarbejde, 

som er beskrevet i Det administrative tillæg.  

 

Løbende koordinering og informationsdeling  

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering skal sikre løbende kommunikation, inddragelse og koordinati-

on med relevante parter, herunder i særdeleshed de tre øvrige følgegrupper, de tre kompetencegrupper og de 

lokale samordningsfora, så det tværsektorielle samarbejde om genoptræning og rehabilitering fungerer effektivt 

og sikrer målopfyldelse. Ift. kompetencegrupperne har følgegruppen en særlig forpligtelse til at inddrage grup-

perne, når det er relevant, og sikre, at konkrete opgaver ift. monitorering, sundhedsteknologi og opgaveover-

dragelse bliver igangsat. 

 

Senest 14 dage forud for hvert møde i Det Administrative Kontaktforum skal følgegruppen kort beskrive status 

for alle igangværende indsatser under følgegruppen. Dette gøres ved at opdatere følgegruppens porteføljeover-

sigt, som herefter skal gøres tilgængelig på Region Syddanmarks hjemmeside.  

 

Derudover har følgegruppen en særlig opgave i forhold til at sikre den nødvendige information og kommunikati-

on, der skal understøtte det lokale implementeringsarbejde for de enkelte samarbejdsaftaler mv. Opgavenær og 

faglig relevant information skal kommunikeres direkte mellem den enkelte følgegruppe og de lokale samord-

ningsfora. Når informationen har en mere generel eller organisatorisk karakter, kan koordinationsgruppen bistå 

ved formidlingen, når dette vurderes hensigtsmæssigt.     

 

Følgegruppen kan alene sende konkrete implementeringsopgaver mv. til de lokale samordningsfora, såfremt 

dette er godkendt i Det Administrative Kontaktforum.     

 

Følgegruppens arbejdsform  

 

Koordination med Det Administrative Kontaktforum  

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering refererer til Det Administrative Kontaktforum.  

 

På et årligt møde mellem alle følgegrupperne, kompetencegrupper og Det Administrative Kontaktforum skal 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering redegøre for afsluttede og igangværende indsatser samt ska-

be et klart mandat for det kommende års indsatser under følgegruppens samlede opgaveportefølje.  

 

Følgegruppen skal desuden bidrage med relevant data og andet skriftligt materiale til den samlede årlige status 

for Sundhedsaftalen 2019-2023 til Sundhedskoordinationsudvalget.  

 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering kan ved behov dagsordenssætte sager på ordinære møder i 

Det Administrative Kontaktforum, f.eks. hvis en given indsats mangler fremdrift, indbefatter et højt udgiftsniveau 

eller har en særlig politisk karakter. Det skal fremgå af sagens indstilling, at det er følgegruppen, der indstiller.  



 

 

Efter behov kan enkeltsager eller eventuelle tvivlsspørgsmål alene afklares ved henvendelse fra følgegruppen til 

formandsskabet for Det Administrative Kontaktforum.   

 

Efter hvert møde i Det Administrative Kontaktforum afholdes et koordinerende møde mellem sekretariaterne i de 

fire følgegrupper, de lokale samordningsfora og koordinationsgruppen, jf. Det administrative tillæg.  

 

Temadage 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering kan efter behov gennemføre temadage og andre dialogbase-

rede og tværsektorielle aktiviteter med henblik på at indhente ny inspiration til arbejdet, erfaringsudveksle samt 

sikre fælles forståelse og høj kvalitet i udviklingen og implementeringen af de opgaver, som følgegruppen vare-

tager.  

 

På det årlige fælles møde på tværs af de fire følgegrupper, de tre kompetencegrupper og Det Administrative 

Kontaktforum vil forskellige tværgående temaer endvidere blive dagsordenssat med henblik på at sikre mest 

mulig sammenhængskraft på tværs af de fire følgegrupper og i den administrative organisering generelt.     

 

Arbejdsgrupper 

Følgegruppen kan efter behov nedsætte længerevarende eller mere ad hoc baserede arbejdsgrupper til at vare-

tage afgrænsede opgaver under følgegruppens opgaveportefølje. I den forbindelse skal følgegruppen så vidt 

mulig sikre geografisk repræsentation og inddragelse af de lokale samordningsfora i bemandingen. 

 

Følgegruppen skal afklare principielle spørgsmål fra arbejdsgrupper og lokale samordningsfora både under 

udviklingen og implementeringen af konkrete indsatser.     

 

Følgegruppens sammensætning  

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering består af et delt formandskab bestående af én repræsentant 

fra Region Syddanmark og én repræsentant fra de 22 syddanske kommuner. Formandskabet udpeges blandt 

direktører eller chefer. 

 

Følgegruppen sekretariatsbetjenes af én regionalt og én kommunalt udpeget medarbejder på konsulentniveau.  

 

Foruden formandskabet og sekretariatet består Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering af to repræ-

sentanter fra Region Syddanmark, to repræsentanter fra de 22 syddanske kommuner og én repræsentant fra 

PLO Syddanmark og ad hoc repræsentation fra socialområdet, som tilsammen skal bidrage til at sikre det fagli-

ge indhold i følgegruppen. Repræsentanterne fra regionen og kommunerne er på ledelsesniveau og udpeges 

som én repræsentant fra både region og kommuner fra hvert somatisk samordningsforum og én repræsentant 

samlet for alle psykiatriske samordningsfora fra både region og kommuner. 

Såfremt et medlem er forhindret i at deltage, er det medlemmets ansvar at afstemme og videregive bemærknin-

ger til de øvrige deltagere forud for mødet.  

 

Som udgangspunkt træffes beslutninger i fællesskab mellem følgegruppens formænd og medlemmer, der ved 

fælles hjælp skal sikre løbende afklaring og opbakning med deres respektive bagland på henholdsvis regional 

og kommunal side, når nye initiativer foreslås og igangsættes. Af hensyn til at sikre smidige sagsgange i følge-

gruppen kan der løbende være sager eller elementer af givne sager, som følgegruppens formandsskab alene 

kan træffe afgørelse om.     

 

Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget for og kvaliteten af overdragelse af sundhedsopgaver hen-

vises følgegruppen til Model for aftalt og planlagt opgaveoverdragelse, når en opgave ønskes overdraget fra en 

aktør til en anden.  

 



 

Funktionsperiode  

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering nedsættes i perioden for Sundhedsaftalen 2019-2023. Det kan 

af Det Administrative Kontaktforum besluttes, hvorvidt følgegruppen skal ophøre før 2023 eller fortsætte efter 

2023. 

 

Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 19. september 2019. 



 

Bilag 1 

Indsatser for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, jf. Det admini-
strative tillæg 

 

Følgegruppen har til opgave at opdatere og vedligeholde det eksisterende samarbejdsgrundlag på følgende 

områder:  
 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering RESSOURCETRÆK 

Eksisterende indsatser  2019 2020 2021 2022 2023 

Casekataloget vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler X X X X X 

Opfølgning på indgåede aftaler med leverandører af rehabilitering på spe-
cialiseret niveau 

 X    

Nationalt projekt vedr. brugertilfredshed på hjerneskadeområdet X X    

Opfølgning på understøttelsen af arbejdet med genoptræningsplaner til 
psykiatriske patienter 

 X    

Tværsektoriel samarbejdsaftale om cerebral parese (CPOP)  X X   

 

 
 
 

 


