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Dagsorden 
 
 
 

1. VELKOMMEN/ Charlotte Rosenkrantz Josefsen (5 min) 
 

2. MUNDTLIG ORIENTERING: Nyt fra møde i Det Administrative Kontaktforum ved formandskabet / 
Charlotte Rosenkrantz Josefsen (10 min) 

 
 

Formandskabet orienterer om mødet i Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 27. januar i forhold til de 
sager, der har relevans for følgegruppens arbejde.  
 

 Punkt 1: Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger 
 Punkt 4: Godkendelse af status for 2021 samt prioritering af følgegruppernes 
 indsatser for 2022 
 Punkt 8: Godkendelse af ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at følgegruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat:  
- Ad. 1. Der afventes fortsat en endelig udmelding fra Regeringen ift endelig form og igangsættelse af 

klyngesamarbejdet, herunder fremtidige behov ift organisering. PLO ønsker en central involvering i 
Klyngesamarbejdet.  

- Ad 4. Følgegruppens status blev godkendt 
- Ad 8. Aftalen blev godkendt, og er nu sendt videre til politisk godkendelse i 

Sundhedskoordinationsudvalget. Charlotte kvitterer for såvel godt arbejde i gruppen, samt de mange 
gode indkomne høringssvar.  

 
 
 

3. Prøvehandlinger for fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet / Charlotte Rosenkrantz 
Josefsen 
På seneste følgegruppe i december besluttede følgegruppen, at nedsætte tre små og hurtigarbejde 
arbejdsgrupper med henblik på at afdække muligheder og anbefalinger for initiativer på tværs af sundhed, 
uddannelse og arbejde, for de tre patientgrupper; patienter med kroniske smerter, patienter med ryglidelser 
og patienter, der har overlevet hjertestop.  
 
Formandskabet og sekretariatet er dog blevet opmærksom på,  
- At der i regi af udviklingen af et revideret/nyt forløbsprogram for borgere med ryglidelser, er et 

selvstændigt fokus på beskæftigelse. Det vurderes derfor ikke, at der bør igangsættes yderligere 
initiativer. Se uddybning nedenfor.  

- At Følgegruppen for forebyggelse ligeledes har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på revision af 
forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom. Formandskabet foreslår derfor at rette henvendelse 
hertil, med henblik på at sikre et beskæftigelsesperspektiv i arbejdsgruppens fokus. Se uddybning 
nedenfor.  

 
Således foreslås nedenstående opfølgning på de fire patientgrupper:  
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Prøvehandling vedr. patienter med kroniske smerter: Kommisorium til arbejdsgruppe / Line B. Christensen 
Der nedsættes, som aftalt på følgegruppemødet i december, en hurtigarbejdende arbejdsgruppe. Udkast til 
kommisorium i bilag 3A.  
 
Nedsættelse af denne type arbejdsgruppe skal forelægges, og godkendes af DAK-formandskabet.  
 
Prøvehandling vedr. patienter med ryglidelser: Indstilles / Jette D Andersen 
Under Følgegruppen for forebyggelse har arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom påbegyndt 
udviklingen af et tværsektorielt rygforløbsprogram, der kan erstatte det tværsektorielle 
’Patientforløbsprogram for Rygområdet i Region Syddanmark’ fra 2010. Arbejdsmarkedsperspektivet kommer 
til at indgå som en væsentlig del af forløbsprogrammet. Arbejdsgruppen har haft opstartsmøde i december 
2022, hvor der er udarbejdet en skitse til indhold i det nye forløbsprogram og heri indgår også et kapitel om 
beskæftigelsesindsatser. Kommunal formand for arbejdsgruppen er Anne-Mette Dalgaard, chef for Sundhed 
& Sammenhæng fra Vejen Kommune og som tidligere har været medlem af Følgegruppen for uddannelse og 
arbejde, da hun var fagchef for Sundheds og Arbejdsmarked i Tønder Kommune. Margit Svensson er 
afdelingsleder, Jobcenter fra Vejle Kommune er også medlem af arbejdsgruppen. Med dette tværsektorielle 
forløbsprogram for rygpatienter, hvor arbejdsmarkedsperspektivet bliver en del af udviklingsarbejdet 
vurderer formandskabet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde ikke at der skal igangsættes yderligere 
indsatser.  
 
Prøvehandling vedr. patienter, der har overlevet hjertestop (hjerteoverlevere): Videregives / Jette D. Andersen 
Følgegruppen for forebyggelse har på baggrund af input fra alle samordningsfora og sygehuse vedrørende 
implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom fået kendskab til, at der er 
udfordringer som lægger op til, at der er behov for, at forløbsprogrammet revideres. Der er således truffet 
beslutning om, at nedsætte følgende to arbejdsgrupper: 

 En arbejdsgruppe, der skal se på revideringen af Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom 
(en mindre revidering ift. til konkrete problemstillinger) 

 En arbejdsgruppe, der skal arbejde med kvalitetssikring og udvikling af HjerteSyd 
 

Udpegningen af medlemmer til arbejdsgrupperne er igangsat. Formandskabet for Følgegruppen for 
uddannelse og arbejde vurderer derfor, at det ikke er tiden for at nedsætte yderligere en tværsektoriel 
arbejdsgruppe, der skal arbejde med indsatser i forhold til hjerteoverlevere. I stedet sender formandskabet 
en henvendelse til Følgegruppen for forebyggelse om, at en revidering af forløbsprogrammet for mennesker 
med hjertesygdom med fordel også kunne indeholde et arbejdsmarkedsperspektiv, herunder de 
længerevarende kognitive følger af hjertestoppet, herunder at få hverdagen til at hænge sammen, ændret 
tolerance, træthed mgl. overblik mv.  
 
Prøvehandling vedr. patienter med funktionelle lidelser: Udvikling af e-læringsforløb / Rikke Bagge Skou 
Rikke giver en mundtlig orientering og status vedr. udvikling af e-læringsforløb om funktionelle lidelser til alle 
relevante faggrupper. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Følgegruppen for Uddannelse og arbejde  
- Giver input til kommisorium for arbejdsgruppen vedr. patienter med kroniske smerter 
- Godkender, at prøvehandlingen vedr. ryglidelser indstilles i Følgegruppen for Uddannelse, idet de 

beskæftigelsesmæssige aspekter forventes belyst og adresseret i arbejdet med forløbsprogram for ryg i 
regi af Følgegruppe for forebyggelse. 

- Godkender, at der sendes en formel henvendelse til Følgegruppen for Forebyggelse med henblik på at 
sikre et beskæftigelsesrettet fokus i revisionen af forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom.  

- Tager orienteringen vedr. funktionelle lidelser til efterretning.  
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Bilag:  
Bilag 3. Kommisorium_Arbejdsgruppe_Kroniske smerter.  
 
Referat: 
Indstillingerne blev godkendt.  
 
Prøvehandling vedr. patienter med kroniske smerter: Godkendelse af kommissorium. Såfremt igangsættelsen 
godkendes af DAKs formandskab indtræder Rikke som følgegrupperepræsentant og tovholder i 
arbejdsgruppen, samt formidler kontakt til en relevant regional repræsentant. Vejle Kommune vil gerne stille 
med en kommunal repræsentant med beskæftigelsesbaggrund.  
Judith gør opmærksom på at et større udviklingsprojekt i regi af KL, Danske Regioner og Komiteen for 
forebyggelse er undervejs. Det kan være relevant at have for øje.   
 
Prøvehandling vedr. patienter med funktionelle lidelser: Udvikling af e-læringsforløb. Lene Toscano, Leder og 
overlæge af Center for Funktionelle Lidelser, er frikøbt i en periode i foråret med henblik på udviklingsarbejde 
på e-læringsforløbet.  Rikke giver en fornyet status, når datoer mm. er på plads.   
 

 
4. Implementering af tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD / Jette D Andersen 

Det indsendte udkast til samarbejdsaftalen vedr. borgere med PTSD blev godkendt af Det Administrative 
Kontaktforum den 27. januar med henblik på videre godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 8. 
marts. Umiddelbart efter godkendelsen foretages grafisk opsætning af samarbejdsaftalen. Herefter sender 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde samarbejdsaftalen til de lokale samordningsfora (PSOF og SOF) til 
implementering. 

   
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til en implementeringsplan (bilag 4). Af implementeringsplanen 
fremgår, at arbejdsgruppens anbefalinger, der ikke er integreret i den nye samarbejdsaftale, vedlægges til 
SOF’erne til inspiration for det videre arbejde.  

 
Indstilling:  
Det indstilles, at følgegruppen  
- Drøfter implementeringen af samarbejdsaftalen, herunder kvalificerer implementeringsplanen. 
- Godkender, at sekretariatet og formandskabet færdiggør, og videreformidler implementeringsplan og – 

materialer til SOF- og PSOFer i Syddanmark, såfremt aftalen godkendes i 
Sundhedskoordinationsudvalget. 

 
Bilag:  
Bilag 4. Udkast til implementeringsplan – samarbejdsaftale - PTSD - 2022 
 
Referat: 
Oplægget til implementeringsplan, samt forslag til videre proces blev godkendt. Monitoreringen af aftalens 
implementering kan med fordel suppleres med et fokus på, hvor aftalen forankres i de kommunale 
organisationer, da aftalen har bred relevans for mange områder. Ligesom det kan være relevant at spørge ind 
til hvilke kommunale afdelinger/områder der involveres i implementeringen.   
 
 

5. Forløbsprogram om rehabilitering og palliation på kræftområdet / Jette D Andersen 
Under målsætningen ”Vi vil sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er steget 
til mindst 79,3% har Følgegruppen for uddannelse og arbejde en indsats vedr. Forløbsprogram for 
rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.  
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Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 et nyt forløbsprogram om rehabilitering og palliation på kræftområdet. I 
forbindelse med det tidligere nationale forløbsprogram har regionen og de syddanske kommuner udarbejdet 
en implementeringsplan, men dette er ikke sket for det nye forløbsprogram.   
 
Følgegruppen har på mødet den 2. december 2021 behandlet SOF’ernes status for implementeringen af det 
nationale forløbsprogram. I den forbindelse indkom en række ønsker til fælles tværsektorielle indsatser for at 
opnå en højere grad af implementering af forløbsprogrammet. Der er således behov for at de gamle 
implementeringsplaner genbesøges. Som opfølgning på følgegruppens møde i december, har sekretariatet 
undersøgt, at implementeringsarbejdet samtidig tilføres et arbejdsmarkedsperspektiv.  
 
Der er udarbejdet udkast til et kommissorium for en miniarbejdsgruppe med faglige ressourcer inden for 
såvel genoptrænings- og rehabiliteringsområdet samt arbejdsmarkedsområdet. Derfor bør Følgegruppen for 
genoptræning og rehabilitering også indgå i arbejdet. Udkast til kommissorium forelægges Følgegruppen for 
uddannelse og arbejde til kvalificering samt udpegning af repræsentant med kompetencer inden 
arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Herefter bidrager Følgegruppen for genoptræning og 
rehabilitering til kvalificering af kommissoriet og udpegning til miniarbejdsgruppen  
 
Indstilling 
Det indstilles til Følgegruppen for uddannelse og arbejde, at: 

 Drøfte og kvalificere kommissorium for miniarbejdsgruppe for implementering af 
forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation på kræftområdet. 

 Udpege medlem til minigruppen.  
 
Bilag 
Bilag 5. Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe – implementering af forløbsprogram for rehabilitering og 
palliation på kræftområdet.  
 
Referat:  
Udkast til kommissorium godkendes. Jesper udpeges som følgegruppens repræsentant til arbejdsgruppen og 
påtager sig gerne rollen som tovholder for gruppen. Oprettelse af gruppen skal angiveligt godkendes af 
formandskabet i Det Administrative Kontaktforum.  

 
 

6. Samtalestøtte og krisesamtaler i almen praksis / Line B Christensen 
Følgegruppen for uddannelse og arbejde følger implementeringen af ” Lokalaftale om Samtaleterapi og 
Krisesamtaler i almen praksis i Region Syddanmark”. Følgegruppen har derfor løbende fulgt udviklingen i 
anvendelse af aftalen via dataudtræk.  
Anvendelse af aftalen 20219-2021 
Det vedlagte dataudtræk dækker perioden 4. kvartal 2019 (hvor aftalen trådte i kraft) til og med 2021.  

 
Data er opgjort separat for de tre ydelser 
- Krisesamtale (4609) 
- Samtaleterapi (4610) 
- Tillæg pr ekstra person (4616) 
Ligeledes er deltagelsesprocenten for praksis i de involverede kommuner opgjort (andelen af praksis, som 
anvender hver af de tre ydelseskoder).  
 
Udviklingen i de tre ydelser i perioden 2019-2021 er forskellig.  
 

- Krisesamtale 
Der ses i de fleste kommuner en fortsat stigende tendens i antal ydelserfra 2020 -2021, om end 
stigningen er væsentlig mindre en fra 2019-2020. Der er ikke nogen klar tendens ift antal 



 

 

 

 Side 7/8

patienter. I hovedparten af kommunerne ses en svag, men jævn stigning i antal ydelser pr 
patient i hele perioden 2019-2020. 

 
- Samtaleterapi 

For langt de fleste kommuner gør det sig gældende, at 2020 var det år med flest registrerede 
ydelser, såvel som patienter til denne ydelse, mens der – i de fleste kommuner - ses et mindre 
fald i både ydelser og patienter fra 2020 til 2021. Omsat i antal ydelser pr patient ses et svagt 
fald fra 2020-2021.  

 
- Tillæg pr ekstra person 

Ydelsen anvendes kun meget sjældent i få procent eller promille af tilfældene, hvor krisesamtale 
eller samtaleterapi anvendes. 

 
Overordnet ses, at den voldsomme stigning i antal ydelser, der sås i det første aftaleår 2019-2020, ikke er 
fortsat i det videre aftaleforløb. De efterfølgende år har dog i høj grad været præget af corona, hvilket kan 
have påvirket anvendelsen. Det er derfor ikke muligt at forudsige, hvordan anvendelsesmønsteret vil se ud i 
2022 og fremefter.  
 

- Deltagelsesprocenten 
Data angiver et kumuleret øjebliksbillede; andelen af praksis som på et tidspunkt i perioden har 
anvendt ydelseskoderne.  

 
Aftalens økonomi 
Følgegruppen behandlede sidst data på mødet den 30. september 2021, hvor der var enighed om, at 
undersøge anvendelsen af lokalaftalen i forhold til den økonomiske ramme.  
 
Regionens afdeling ”Praksis” har oplyst, at puljen, der er afsat til samtaleterapi, da lokalaftalen blev indgået 
er brugt op. Der var indskrevet en forventet stigning i ydelsesomfang på 10% med muligheden for 
krisesamtale. Denne stigning blev allerede overskredet i 2020 og i 2021 er der sket en yderligere stigning i 
brugen. Stigningen tilskrives corona og der forventes en ”normalisering” i løbet af 2022. 
 
Tabellen herunder viser udviklingen fra 2018 til 2020. Det forventede forbrug for 2020 er på ca. 94.000 
ydelser /40,7 mio. kr. Det reelle forbrug i 2020 var på 117.000 ydelser og 48,2 mio. kr. 
 

Forbrug  
2018 

Udgangspunkt 
2020 i alt Forventet v 

aftaleindgåelse* 
Forbrug udover 

forventet 
Reel stigning i 

forbrug 
 
Antal 
ydelser 78.000 117.194 94.380,00 22.814 29% 39.194,00 50% 
Økonomi 
(kr) 31.200.000 48.172.066 40.731.000 7.441.066 24% 16.972.065,69 54% 

*Inkl. takstregulering i perioden 
 
Praksis følger udviklingen. Forventningen var, at krisesamtalerne ville erstatte samtaleterapi, ydelsesfor-
delingen af niveauet for samtaleterapi er dog stort set uændret, mens krisesamtalerne er ”ligger oven i”. 
 
Fortsat håndtering af opgaven 
Det bemærkes, at det i følgegruppens prioritering af opgaver og angivelse af forventet ressourcetræk er 
angivet, at opgaven med at følge lokalaftalen løber til og med 2021. Der skal derfor tages stilling til den videre 
håndtering af opgaven.  
 
Indstilling  
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Det indstilles, at Følgegruppen for uddannelse og arbejde  
- Drøfter udviklingen i anvendelse af lokalaftalen, herunder aftalens økonomi. 
- Drøfter det videre behov for monitorering af implementering af aftalen. 
 
Bilag 
Bilag 6a. Samtaleterapi og krisesamtaler. Data 2019-2021. Excel 
Bilag 6b. Samtaleterapi og krisesamtaler. Data 2019-2021. Pdf 
 
Referat 
Anvendelsesdata indikerer, at aftalen er bredt kendt og anvendt. Det er særligt positivt, at der tilsyneladende 
er godt kendskab til aftalen i alle kommuner. Da aftalen således kan betragtes som implementeret, kan 
følgegruppens opgave med at følge aftalens implementering, afsluttes jævnfør følgegruppens tidsplan og 
plan for ressourcetræk.  
 
Jens gør opmærksom på, at såfremt kommunerne oplever, at omfanget af ydelser ikke modsvarer 
efterspørgsel og behov, vil det være kommunerne, der skal rette henvendelse til Regionens praksisafdeling og 
efterspørge, at der allokeres flere midler til ydelser under aftalen.  
 
 
  

7. Punkter til næste møde i følgegruppen den 31. marts 2022 
- Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til 10-årsplan for Psykiatrien.  
 
Referat 
Yderligere punkter:  
- IPS 
- Peers på arbejdsmarkedet, projekt 
- Orientering fra Følgegruppen for Genoptræning og g Rehabilitering vedr. gruppens arbejde med Covid. 

Evt. orientering fra covid-senfølgeklinikken med henblik på drøftelse af behovet for indsatser for 
arbejdsmarkedsfastholdelse. 

- Det er desuden relevant, at gruppen forholder sig til at flere ungdomsuddannelser oplever markant højt 
frafald efter covid-perioden. Dårlig trivsel er en vigtig faktor heri. Samtidig ses historisk høje stigninger i 
antal henvisninger til børnepsykiatrien.  

 
 
 

8. Evt.  (10 min) 
 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale omkring 
senfølger efter COVID og her har de brug for input fra vores følgegruppe i forhold til beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet.  
 
De har rettet henvendelse til sekretariatet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde, da de gerne vil bede 
følgegruppen for uddannelse og arbejde om at kvalificere aftaleudkastet i forhold til arbejdsmarkeds- og 
uddannelsesperspektivet inden aftalen kommer i høring. Et samlet udkast forventes klar i uge 6.  
Der efterspørges input fra såvel arbejdsmedicinsk perspektiv, samt det kommunale uddannelses- og 
beskæftigelsesperspektiv.  
  
Jesper vil gerne indgå i arbejdet. Aftaleudkastet og endelig forespørgsel udsendes til hele følgegruppen, med 
forespørgsel om input fra de kommunale medlemmer.   


