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Notat 
 
 

 

Kommissorium for arbejdsgruppe for det tværsektorielle 

samarbejde for borgere med PTSD 
 

 

Baggrund 
Med det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 har Følgegruppen for uddannelse og 

arbejde fået overdraget en opgave i forhold til den eksisterende samarbejdsaftale om traumatiserede 

flygtninge og krigsveteraner.  

 

Fokus på behandling af borgere med PTSD og det at leve et liv med posttraumatisk stress er stigende, 

ikke mindst i lyset af, at mange forskellige grupper i samfundet, herunder tidligere udsendte soldater 

rammes af PTSD. Borgere med PTSD kan have udfordringer der gør det vanskeligt at gennemføre en 

uddannelse eller opnå/bevare en arbejdsmarkedstilknytning. Derfor er der brug for, at det 

tværsektorielle samarbejde tilrettelægges, så målgruppen styrkes i deres arbejdsmarkedstilknytning.   

 

Følgegruppen kan efter behov nedsætte længerevarende eller mere ad hoc baserede arbejdsgrupper 

til at varetage afgrænsede opgaver under følgegruppens opgaveportefølje1.  
  

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har på et møde den 5. marts 2020 besluttet, at nedsættes en 

arbejdsgruppe, der får til opgave at gennemføre en indledende afdækning af det tværsektorielle 

samarbejde omkring borgere med PTSD og efterfølgende revidere samarbejdsaftalen. 

 

Afsættet for arbejdet er den samarbejdsaftale omkring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med 

PTSD, som regionen og de 22 syddanske kommuner udarbejdede for snart 10 år siden. Aftalen udgør 

rammen for samarbejdet og koordinationen omkring målgruppen. Der er sket meget på området, siden 

samarbejdsaftalen blev udarbejdet, herunder nye funktioner på PTSD-området, veterancentre, tilbud i 

Forsvaret og pakkeforløb for PTSD i psykiatrien.  

 

Sundhedsstyrelsens specialeplan er rammesættende for regionernes tilbud til traumatiserede borgere. 

PTSD kan i henhold til specialeplanen og afhængigt af målgruppen behandles på såvel hovedfunktions- 
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som specialfunktionsniveau. I Region Syddanmark varetager Psykiatrisk Afdeling Odense og Afdeling 

for traume og torturoverlevere (ATT) de specialiserede funktioner på området i et tæt samarbejde. For 

krigsveteraner med PTSD er tilbuddene tilrettelagt i samarbejde med Forsvarets egne tilbud til tidligere 

udsendte soldater. 

 

Arbejdsgruppen arbejde sammenkobles med en analyse af veteranområde som Regionsrådet i Region 

Syddanmark i forbindelse med Budget 2020 har besluttet at iværksætte af området. Det fremgår af 

budgetaftalen, at aftaleparterne ”er opmærksomme på, at der allerede er sat en række initiativer i gang 

både regionalt og kommunalt målrettet patienter med PTSD, herunder veteraner. Der er dog fortsat 

udfordringer med at hjælpe denne gruppe personer. Området analyseres nærmere med henblik på 

forslag til justering af indsatsen i tæt samarbejde med de syddanske kommuner.” 

 

 

Arbejdsgruppens formål 
Det overordnede formål med arbejdsgruppens arbejde er at kortlægge den eksisterende organisering, 

indsatser og sammenhæng i behandlingstilbud til borgere med PTSD. Derudover er ønsket med et 

tværsektorielt samarbejde at styrke arbejdsmarkedstilknytningen for målgruppen, herunder at styrke 

muligheden for at gennemføre en uddannelse.   

 

 

Arbejdsgruppens opgaver 
Arbejdet opdeles i tre faser, hvor der indledningsvis gennemføres en administrativ kortlægning og status 

på området, som efterfølges af en udviklingsfase, hvor der udarbejdes anbefalinger til justering og 

videreudvikling af indsatsen og endeligt en fase hvor den eksisterende samarbejdsaftale revideres.  

 

Fase 1 indeholder:  

 

a) Kortlægning af organiseringen, flow og visitationspraksis af indsatserne for borgere med 

PTSD regionalt og kommunalt. Kortlægningen tager udgangspunkt i den regionale 

samarbejdsaftale fra 2011.  

 

b) Kortlægning af organisering, samarbejde og indsatser for krigsveteraner i henhold til det 

etablerede samarbejde med Forsvarets veterancentre og Sundhedsstyrelsens specialeplan.  

 

c) Kortlægning af igangværende indsatser og projekter på området 

 

 

 

Fase 2 indeholder: 

 

a) Med afsæt i kortlægningen udarbejder arbejdsgruppen evt. anbefalinger til justering og 

videreudvikling af indsatsen for borgere med PTSD. Anbefalingerne skal udformes på en sådan 

måde, at de kan tilpasses lokale forhold. Det vil konkret sige, at de enkelte indsatsers kerne 

beskrives (dvs. hvad kan der ikke ændres på, når udbredelse foretages?), indsatsernes lokale 

tilpasningsmuligheder (dvs. hvilket spillerum er der for lokal tilpasning?) og indsatsens behov 

for ledelsesmæssig opbakning og prioritering.  



 

 

 

 Side 3/4 

 

b) En plan for udbredelse af de justerede indsatser.  

 

 

Fase 3 indeholder:  

a) Med afsæt i fase 1 og fase 2 revideres den eksisterende samarbejdsaftale om traumatiserede 

flygtninge og krigsveteraner, derudover skal der indgå overvejelser omkring: 

 hvordan målgruppernes uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes  

 om samarbejdsaftalen skal omfatte en bredere målgruppe med PTSD, end blot 

flygtninge og veteraner 

 hvorvidt samarbejdsaftalen bør deles om i flere aftaler, dvs. opdelt for separate 

målgrupper. 

 

 

 

Organisering, tids- og procesplan 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der varetager opgaverne.  

 

Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til Psykiatri- og Socialudvalget samt Udvalget for det nære 

sundhedsvæsen omkring en evt. justering af indsatsen over for veteraner med PTSD. 

 

Arbejdsgruppen skal så vidt mulig sikre geografisk repræsentation og inddragelse af de lokale 

samordningsfora i bemandingen.  
 

Arbejdsgruppens sammensætning: 

 1-2 repræsentanter fra psykiatrisygehuset 

 1 repræsentant fra RCT-Jylland 

 1-2 repræsentanter fra somatikken 

 1-2 repræsentanter fra patient-/brugerorganisationer/1 peer-to-peer medarbejder med 

brugerbaggrund fra Afdelingen for Traume- og torturoverlevere 

 1-2 repræsentanter fra Forsvarets veterancentre 

 4-5 repræsentanter fra kommunerne – ideelt set fra henholdsvis de kommunale 

arbejdsmarkedsområder (inden for sygdagpengeområdet) og socialområder, fra kommuner 

med og uden garnisonsbyer, også gerne med repræsentation fra de fire (P)SOF-områder.  

 1 repræsentant fra almen praksis 

 

Formandskab  
Formandskabet deles mellem region og kommune og er inkluderet i ovennævnte sammensætning og 
fordrer repræsentation på ledelsesniveau.  
 
Sekretariatsbetjening  

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af et delt sekretariat bestående af henholdsvis en regional og en 

kommunal sekretær.  

 

Til gennemførelse af fase 1 nedsættes en mindre administrativ gruppe, bestående sekretærerne for 

arbejdsgruppen, suppleret med en repræsentant fra ATT, Psykiatrisk Afdeling Odense og en 

kommunal medarbejder med indsigt i området. 
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Reference  

Følgegruppen for uddannelse og arbejde godkender arbejdsgruppens anbefalinger og udkast til den 

reviderede samarbejdsaftale inden, at den forelægges Det administrative Kontaktforum med henblik 

på endelig godkendelse. 

 

Tids- og procesplan: 

Tidspunkt Beskrivelse 

Juli 2020 Formandskabet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde godkender 

udkast til kommissorium for arbejdsgruppen  

August 2020 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen, herunder også udpegning af 

deltagere til fase 1 

September 2020 Opstart af arbejdsgruppe - fælles ramme for arbejdet 

September - 

oktober  2020 

Fase 1 kortlægning  

November 2020 2. møde i arbejdsgruppen  

1.december 2020 Foreløbig status for arbejdsgruppens arbejdes forelægges evt. Følgegruppen 

for uddannelse og arbejde 

December 2020 3. møde i arbejdsgruppen 

December 2020 - 

februar 2021 

Arbejdsgruppen udarbejder udkast til evt. anbefalinger og en eller flere 

samarbejdsaftaler 

Primo 2021 Oplæg forelægges Udvalget for det nære sundhedsvæsen – oplæg med 

opsamling fra kortlægningen og anbefalinger til justering og videreudvikling af 

indsatsen. 

Primo 2021 Oplæg forelægges Psykiatri- og Socialudvalget - oplæg med opsamling fra 

kortlægningen og anbefalinger til justering og videreudvikling af indsatsen. 

Februar 2021 Udkast til en eller flere samarbejdsaftaler forelægges Følgegruppen for 

uddannelse og arbejde  

Marts 2021  Udkast til samarbejdsaftaler for målgrupperne forelægges for Det 

Administrative Kontaktforum med henblik på en efterfølgende bred høring. 

Marts 2021 Høringsperiode for udkast til samarbejdsaftale(r)  

April 2021 Godkendelse  i følgegruppen 

Maj 2021 Godkendelse i Det Administrative Kontaktforum. 

Juni 2021 Godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget. 

 


