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Kommissorium  
 
Arbejdsgruppe vedrørende rehabilitering og palliation for borgere med kræft 

 
 

Indledning 

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er der formuleret en politisk målsætning om at sikre, at andelen af 

somatisk syge som fastholdes på arbejdsmarkedet øges. Med det administrative tillæg til 

sundhedsaftalen er der for den politiske målsætning formuleret en indsats i forhold til 

forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. En indsats der hører under 

opgaveporteføljen for Følgegruppen for uddannelse og arbejde.  

 

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har behandlet SOF’ernes status for implementeringen af det 

nationale forløbsprogram. Hvor der 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 og samtidig sikre, at implementeringsarbejdet også tilføres et 

styrket arbejdsmarkedsperspektiv. 

 

Det er forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger, når mennesker på grund af 

psykisk eller somatisk sygdom mister tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.  

Der er en tæt gensidig sammenhæng mellem borgeres sundhed og deres uddannelses- eller 

arbejdsmarkedstilknytning. For at sikre, at patienter der har været igennem et kræftforløb har 

mulighed for at gennemføre et uddannelsesforløb eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, skal 

dette også indgå som en væsentlig del af borgerens rehabiliteringsforløb.  

 

Følgegruppen for uddannelse og arbejde har derfor besluttet, at nedsætte en miniarbejdsgruppe, der 

har til opgave at udarbejde en opdateret implementeringsplan for rehabilitering og palliation for 

borgere med kræft.   

 

Baggrund 

Kræftrehabilitering fik sin introduktion i Danmark ved årtusindeskiftet og er efterhånden en etableret 

del af det danske sundhedsvæsen. Antallet af kræfttilfælde og kræftoverlevere i Danmark er stigende 

og samtidig er der også stigende fokus på, hvordan funktionsevne og livskvalitet kan understøttes 

gennem rehabilitering og indsatser som palliation.1   

 

                                                      
1 Kræftrehabilitering i Danmark, Status og udvikling fra 2017-2021, REHPA, rapport januar 2022. 
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Sundhedsstyrelsen udgav i 2018 et opdateret forløbsprogram om rehabilitering og palliation på 
kræftområdet. Forløbsprogrammet har fokus på at beskrive de generelle indsatser, der retter sig mod 
borgernes og de pårørendes mangeartede behov, som skyldes forekomsten af og følger efter en 
livstruende kræftsygdom, uanset hvilken. Forløbsprogrammet skal ses i sammenhæng med og 
supplere Sundhedsstyrelsens øvrige publikationer på området. Det drejer sig særligt om følgende: 

 Pakkeforløb for kræft 

 Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 

 Anbefalinger for den palliative indsats 
 
I forbindelse med et tidligere nationalt forløbsprogram blev der i det syddanske udarbejdet en 
implementeringsplan ”Implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft, 2013”. Efterfølgende blev der udarbejdet ”Revideret tillæg til implementering af 
forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft – marts 2017”. Tillægget 
omfatter alene anvendelsen af behovsvurderinger og er et supplement til implementeringsplanen fra 
2013. Dern er ikke udarbejdet en fælles tværesektoriel implementeringsplan for det opdaterede 
nationale forløbsprogram fra 2018.  
 
Ud over det opdaterede nationale forløbsprogram er det sket en del udvikling i det syddanske, som 
kan tænkes ind i en opdateret implementeringsplan.  
 
Region Syddanmark besluttede i 2021, at oprette fire senfølgeklinikker på de fire somatiske sygehuse, 
der skal hjælpe patienter med senfølger efter kræft. Ud over senfølgeklinikkerne oprettes også et nyt 
regionalt kompetencecenter i regi af Sygehus Lillebælt, der skal bidrage til, at erfaringerne fra de fire 
klinikker indsamles og systematiseres.  
 
REHPA Videncenter for Rehabilitering og Pallliation har udarbejdet rapporten ”Kræftrehabilitering i 
Danmark, Status og udvikling fra 2017 til 2021, januar 2022”. Kræftrehabilitering i Danmark (rehpa.dk) 
Rapporten tegner et billede af kræftrehabilitering på danske hospitaler og i kommunerne i 2021. 
Kortlægningen af kræftrehabilitering 2021 blandt hospitalsafdelinger (sengeafdelinger, ambulatorier og 
terapiafdelinger) og kommuner, tager udgangspunkt i det nationale forløbsprogram fra 2018. Samlet 
set er der blandet andet et fald i anvendelsen og kendskabet til det regionale behovsvurderingsskema 
på tværs af hospitalsafdelinger og kommuner.  

 

Arbejdsgruppens formål 

Formålet med arbejdsgruppen er, at patienter med et kræftforløb sikres et godt 

kræftrehabiliteringsforløb. Det indebærer, at patienten sikres behovsvurdering, faglige indsatser, 

tværfagligt samarbejde og sammenhængende forløb.  

 

Arbejdsgruppens opgaver 

Arbejdsgruppens opgaver er, at:  

  
 Revidere den syddanske implementeringsplan Syddansk implementeringsplan 2013 og 

implementeringstillægget Implementeringstillæg 2017. Revideringen sker blandet andet med 
afsæt i:  

o Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med 
kræft, 2018 Sundhedsstyrelsen 

o REHPA’s rapport om Kræftrehabilitering i Danmark Kræftrehabilitering i Danmark 

(rehpa.dk) 

o Erfaringer fra de lokale samordningsfora/implementeringsgrupper, se: Referat af 

følgegruppemøde 02122021 

https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2022/01/Kraeftrehabilitering-FINAL.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/rdhbgsmx/implementering_a4_okt2013_web-3.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/uyojl2sw/till%C3%A6g-til-implementering.pdf
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/Forloebsprogram-for-rehabilitering-og-palliation-i-forbindelse-med-kraeft
https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2022/01/Kraeftrehabilitering-FINAL.pdf
https://www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2022/01/Kraeftrehabilitering-FINAL.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/hmxg5dn1/2021-12-02-referat-f%C3%B8lgegruppe-for-uddannelse-og-arbejde.pdf
https://regionsyddanmark.dk/media/hmxg5dn1/2021-12-02-referat-f%C3%B8lgegruppe-for-uddannelse-og-arbejde.pdf
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 Sikre at implementeringsarbejdet tilføres et styrket arbejdsmarkedsperspektiv. 

 
 
Reference  
Arbejdsgruppen nedsættes med reference til Følgegruppen for uddannelse og arbejde. Følgegruppen 
godkender arbejdsgruppens forslag til implementeringsindsatser, inden oplægget forelægges Den 
Strategiske Sundhedsstyregruppe til godkendelse. Sekretariatet for Følgegruppen for uddannelse og 
arbejde sikrer, at arbejdsgruppens oplæg også koordineres med og evt. forelægges for Følgegruppen 
for genoptræning og rehabilitering.   
 
Sammensætning af arbejdsgruppen 
Medlemmer: 

 1 repræsentant for arbejdsmarkedsområdet (via Følgruppen for uddannelse og 
arbejde) – tovholder for arbejdsgruppen 

 1 kommunal repræsentant fra kommunale rehabiliteringsenheder  

 1 regional repræsentant fra en af regionens kræftafdelinger  

 1 sekretær for gruppen 
 
Kompetencer for arbejdsgruppens medlemmer  
En repræsentant med stærke kompetencer inden for arbejdsmarkedsområdet, og viden/erfaring med 
hvordan borgere på kort sigt og i et længere perspektiv kan understøttes i en tilknytning til 
arbejdsmarkedet eller i tilbagevenden til beskæftigelse. 
 
En kommunal repræsentant med stærke kompetencer inden for den kommunale genoptræning og 
rehabilitering for borgere med en kræftdiagnose eller borgere efter et kræftforløb. 
   
En regional repræsentant med stærke kompetencer inden for det tværsektorielle arbejde med 
patienter med kræft, herunder behovsvurderinger i forhold til palliation og rehabilitering.    
 
Da der er tale en miniarbejdsgruppe nedsættes arbejdsgruppen ikke med et dobbelt formandskab 
men i stedet med én tovholder. Repræsentanten fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde 
varetager tovholderopgaven for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen fastlægger på første møde en 
tidsplan for arbejdet, og orienterer Følgegruppen for uddannelse og arbejde om den fastlagte tidsplan. 
Sekretariatet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde bistår med sparring til arbejdsgruppen, 
indkalder og deltager på arbejdsgruppens møder. Repræsentation i arbejdsgruppen fordrer 
ledelseskompetence.  
 
Mødekadence  
Arbejdsgruppen mødes i udgangspunktet 2-3 gange af et par timers varighed. Derudover skal der 
påregnes forberedelsestid før og efter møderne og mailkorrespondancer løbende. 
 
 
 
 

 
 


