
Kommissorium for arbejdsgruppen omkring udarbejdelse af 
samarbejdsaftale på stomiområdet

Grundlag
Formålet med Sundhedsaftalen 2019-2023 er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der 
går på tværs af sektorer med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed.

En af de centrale værdier i sundhedsaftalen er, at borgeren sættes først og ikke falder mellem to stole. Hvis 
der opstår tvivl om, hvor ansvaret ligger, er det den part med kontakten til borgeren, der handler. Borgeren 
skal behandles værdigt og opleve, at kommune og region arbejder sammen som et team med et tillidsfuldt 
og respektfuldt samarbejde.

En samarbejdsaftale på stomiområdet har til hensigt at skabe bedre kvalitet for borgere med stomi ved at 
optimere sammenhængende forløb. Samarbejdsaftalen skal ud over at skabe ensartethed være med til 
lette overgangen mellem sygehus og kommune for borgere med stomi. Samarbejdsaftalen skal desuden 
sikre et velfungerende samarbejde, hvor de faglige kompetencer anvendes mest hensigtsmæssigt, og skabe 
en effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer til gavn for borgerne.

Samarbejdsaftens formål er at skærpe opgavefordelingen og sagsgange, men ikke flytte opgaver, og derfor 
vil aftalen som udgangspunkt ikke medføre ændrede udgifter for sygehuse og kommuner.

Sideløbende med udarbejdelsen af samarbejdsaftalen pågår en proces omkring fælles udbud på 
stomiområdet omhandlende fælles indkøb af stomiprodukter og en serviceplatform, der består af en aftale 
om lager, logistikcenter, call-center og it-system. Udbuddet forberedes i et samarbejde mellem Region 
Midtjylland, Region Syddanmark, Aarhus Kommune og Odense Kommune. 

Der er allerede i Region Midtjylland indgået en samarbejdsaftale om stomiområdet, som vil være 
udgangspunktet for arbejdet med en tilsvarende, syddansk aftale.  

Tilslutning til fælles udbud på stomiområdet vil forløbe sideløbende med udarbejdelsen af 
samarbejdsaftalen.

Arbejdsgruppens referenceforhold
Det Administrative Kontaktforums formandskab har besluttet, at opgaven omkring samarbejdsaftalen på 
stomiområdet er forankret i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. Arbejdsgruppen, som skal 
udarbejde forslaget til samarbejdsaftale, bliver derfor nedsat af Følgegruppen for genoptræning og 
rehabilitering og refererer dermed til denne følgegruppe.
 

Arbejdsgruppens opgave
Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til samarbejdsaftale på stomiområdet mellem region og 
kommuner i Syddanmark ved at tilpasse den tilsvarende midtjyske samarbejdsaftale til syddanske forhold.



Samarbejdsaftalen skal dermed afklare følgende emner:

 Forløbsbeskrivelser, herunder
o Definition af, hvornår stomiprodukter er behandlingsredskaber, og hvornår de 

bliver hjælpemidler
o Ansøgningsproceduren
o Bevillingsproceduren 
o Ændringer i behovet for produkter
o Opfølgning og kontrol af bevillinger (bl.a. forbrugsstatistikker)
o Beskrivelse af almen praksis´ rolle

 Kompetencer hos sundhedspersonale, der varetager stomipleje
 Plan for implementering og evaluering af samarbejdsaftalen

Arbejdsgruppen bør ligeledes drøfte behovet for udarbejdelse af et koncept for fremtidig 
kompetenceudvikling på området og eventuelle omkostninger forbundet hermed.

Arbejdsgruppens sammensætning 
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra kommuner og sygehuse i Syddanmark med 
kompetencer og viden indenfor stomiområdet. Repræsentanterne har erfaringer fra praksis på 
stomiområdet og kan indgå i processer og drøftelser i forhold til optimering af arbejdsgange på 
stomiområdet, styrkelse af det tværgående samarbejde og udrulning af samarbejdsaftalen.

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

- 4 kommunale repræsentanter – én fra hvert SOF område
- 4 regionale repræsentanter - én fra hvert SOF område

Almen praksis inddrages og orienteres undervejs gennem PLOs repræsentant i Følgegruppen for 
genoptræning og rehabilitering.

Sekretariatet for Følgegruppen for genoptræning er også sekretariat for arbejdsgruppen.

Tidsplan
 August 2020: Kommissorie for arbejdsgruppen behandles på mødet i Følgegruppen for 

genoptræning og rehabilitering
 August-september 2020: Arbejdsgruppen nedsættes
 Januar-februar 2021: Samarbejdsaftalen er klar til godkendelse i følgegruppen og efterfølgende i 

Det Administrative Kontaktforum 

Godkendt i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 11. august 2020


