
Formandskabsgodkendte sager siden seneste møde i Det Admini-
strative Kontaktforum den 27. maj 2021 (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger.
 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orientering om formandsgodkendte sager til efterretning

INDSTILLING
Det indstilles, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orientering om formandsgodkendte sager til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum har siden seneste møde den 27. maj 2021 be-
handlet følgende skriftlige sager: 

Arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejdsaftaler om rehabilitering af mennesker med er-
hvervet hjerneskade:

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering anmodede i juni 2021 formandskabet om godken-
delse af, at følgruppen nedsætter en arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejdsaftaler om rehabi-
litering af mennesker med erhvervet hjerneskade samt godkendelse af kommissoriet for denne 
gruppe. 

Idet der var tale om en ny opgave, som ikke optrådte i Følgegruppen for genoptræning og rehabili-
terings opgaveportefølje, er det i kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum besluttet, at 
Det Administrative Kontaktforum, eller formandskabet herfor, skal godkende, at en følgegruppe ta-
ger opgaven.

Følgegruppens begrundelse for at arbejdsgruppen nedsættes, er, at Sundhedsstyrelsen i 2020 har 
udgivet ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”, som er en 
revision af den faglige visitationspraksis for genoptræning og rehabilitering af voksne med erhver-
vet hjerneskade (2014) samt Forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade (2011). På 



baggrund af den nye publikation ønsker Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering en vur-
dering og afklaring af, hvorvidt det på baggrund af den nye anbefaling samt ændringer af praksis, 
er behov for at revidere de eksisterende samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til mennesker med 
erhvervet hjerneskade.

Formandskabet godkendte kommissoriet og nedsættelsen af arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppe vedr. håndtering af senfølger efter COVID-19:
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering anmodede i juni 2021 formandskabet om godken-
delse af, at følgruppen nedsætter en arbejdsgruppe vedr. håndtering af senfølger efter COVID-19 
samt godkendelse af kommissoriet for denne gruppe.

Idet der var tale om en ny opgave, som ikke optrådte i Følgegruppen for genoptræning og rehabili-
terings opgaveportefølje, er det i kommissoriet for Det Administrative Kontaktforum besluttet, at 
Det Administrative Kontaktforum, eller formandskabet herfor, skal godkende, at en følgegruppe ta-
ger opgaven.

Regionerne har oprettet senfølgeklinikker, som håndterer patienter med uventede eller langvarige 
og komplekse følger ved COVID-19. Senfølgeklinikkerne tilbyder tværfaglig vurdering og udredning 
med inddragelse af relevante fagligheder. Men patienter med senfølger behandles også andre ste-
der i sundhedsvæsenet, hvor kommunerne og almen praksis har en stor rolle og opgave i håndte-
ringen af senfølger. På baggrund af kompleksiteten ift. håndtering af patienter med senfølger efter 
COVID-19, erfaringen fra praksis og Sundhedsstyrelsens anbefalinger, besluttede Følgegruppen 
for genoptræning og rehabilitering den 6. maj 2021 at anbefale, at der nedsættes en tværsektoriel 
arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samarbejdsaftale ift. håndtering af senfølger efter COVID-19. 
Samarbejdsaftalen skal beskrive ansvarsfordelingen, organiseringen og håndteringen af senfølger 
efter COVID-19 på tværs af sektorer i Syddanmark

Formandskabet godkendte kommissoriet og nedsættelsen af arbejdsgruppen. 

BILAG 
 Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. revidering af samarbejdsaftaler omkring rehabilite-

ring til mennesker med erhvervet hjerneskade 
 Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. håndtering af senfølger efter COVID-19.


