
Godkendelse af høringsudkast til ny samarbejdsaftale for borgere 
med PTSD (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum drøftede høringsudkastet til revideret samarbejdsaftale og godkender 
at den sendes i høring. Arbejdsgruppens anbefalinger blev drøftet, og det blev bemærket at anbe-
falingen om at etablere én indgang for voksne med PTSD i udgangspunktet ikke er i overensstem-
melse med kommunernes helhedsorienterede perspektiv i mødet med borgeren og dennes behov. 
Samtidig er der behov for, at fokus er på en sammenhængende koordinerede indsats frem for en 
egentlig koordinatorfunktion.

Der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar på tværs af sundhed- og socialsekretariatet.

RESUMÉ
En tværsektoriel arbejdsgruppe under Følgegruppen for uddannelse og arbejde har udarbejdet hø-
ringsudkast til en ny samarbejdsaftale for borgere med PTSD. Følgegruppen for uddannelse og ar-
bejde indstiller, at høringsudkastet godkendes i Det Administrative Kontaktforum med henblik på 
en bred høring.

Arbejdsgruppen har også udarbejdet en række anbefalinger til at styrke de tværsektorielle indsat-
ser for målgruppen. Følgegruppen for uddannelse og arbejde indstiller, at Det Administrative Kon-
taktforum drøfter og træffer beslutning om den videre proces for arbejdet med anbefalingerne.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
I samarbejdsaftalen fremhæves de pårørendes rolle i forløbet.

Med samarbejdsaftalen forpligter kommunerne sig på:
 at sikre én samlet indgang i kommunen vedrørende borgere med PTSD. Det skal forstås på 

den måde, at det for borgere med PTSD, deres pårørende og samarbejdspartnere er tyde-
ligt, hvor de skal henvende sig i kommunen. Organiseringen heraf kan være forskellig fra 
kommune til kommune.

 udvikling af et formaliseret samarbejde for at understøtte en hurtig arbejdsafklaring og un-
derstøtte at borgere med PTSD kan fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
gennemføre en uddannelse. Dette formaliserede samarbejde kan ske ved at anvende IPS-
metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte).

Socialdirektørforum involveres som høringspart til samarbejdsaftalen. 
Der udarbejdes et fælleskommunalt høringssvar til aftalen som udarbejdes i samarbejde med soci-
alområdet.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender høringsudkast til revideret samarbejdsaftale med henblik på efterfølgende hø-
ring hos relevante parter. 



 Drøfter arbejdsgruppens anbefalinger til styrkelse af de tværsektorielle indsatser for borge-
re med PTSD og drøfter kommunernes rolle i den videre proces for arbejdet med anbefalin-
gerne.



INDSTILLING
Følgegruppen for uddannelse og arbejde indstiller, at Det administrative Kontaktforum: 

 Godkender høringsudkast til revideret samarbejdsaftale med henblik på efterfølgende hø-
ring hos relevante parter. 

 Drøfter arbejdsgruppens anbefalinger til styrkelse af de tværsektorielle indsatser for borge-
re med PTSD og træffer beslutning om den videre proces for arbejdet med anbefalingerne.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Følgegruppen for uddannelse og arbejde har i efteråret 2020 nedsat en tværsektoriel arbejdsgrup-
pe for borgere med PTSD. Målgruppen for arbejdsgruppens arbejde har været voksne over 18 år 
med PTSD og er afgrænset til at omfatte henholdsvis flygtninge med PTSD, veteraner med PTSD 
og øvrige borgere med arbejdsrelateret PTSD. Arbejdsgruppen har holdt tre arbejdsgruppemøder 
og har nu udarbejdet en kortlægning af den eksisterende organisering, indsatser og sammenhæng 
i behandlingstilbud til borgere med PTSD. Derfra er de kommet med anbefalinger og udkast til en 
revideret samarbejdsaftale for borgere med PTSD.  

Kortlægning
Arbejdsgruppen har haft til opgave at gennemføre en indledende afdækning af det tværsektorielle 
samarbejde om borgere med PTSD. Kortlægningen foregik i perioden januar/februar 2021, hvor 
aktører med kontakt til målgruppen fik tilsendt et spørgeskema til at afdække aktiviteter inden for 
henholdsvis opsporing, udredning, behandling og viderehenvisning samt samarbejdsflader. På 
baggrund af spørgeskemaundersøgelsen har arbejdsgruppen udarbejdet en kortlægning af det 
tværsektorielle område for borgere med PTSD. Kortlægningen er med til at danne baggrund for re-
videring af samarbejdsaftalen for borgere med PTSD.

Udkast til revideret samarbejdsaftale 
Afsættet for den reviderede samarbejdsaftale er den eksisterende samarbejdsaftale om-
kring traumatiserede flygtninge og krigsveteraner med PTSD mellem regionen og de 22 
syddanske kommuner fra 2011. Der er sket en stor udvikling på området, siden den første 
samarbejdsaftale trådte i kraft. Dette gælder bl.a. nye regionale funktioner på PTSD-områ-
det jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan, veterancentre, tilbud i Forsvaret og pakkeforløb 
for PTSD i Psykiatrien. Udkast til den reviderede samarbejdsaftale er opdateret i henhold 
til den nuværende praksis, og der er fokus på et samarbejde, hvor målgruppernes uddan-
nelse- og arbejdsmarkedstilknytning kan styrkes. Den reviderede samarbejdsaftale inde-
holder en række kapitler, som er fælles på tværs af målgrupperne. Derudover indeholder 
samarbejdsaftalen særskilte beskrivelser for de tre målgrupper, der er udarbejdet med 
baggrund i kortlægningen. Høringsudkast til revideret samarbejdsaftale er vedlagt som bi-
lag.

Anbefalinger
Arbejdsgruppen har også udarbejdet anbefalinger til at styrke tværsektorielle indsatser for mål-
gruppen. Anbefalingerne tager blandt andet udgangspunkt i kortlægningen, ligesom arbejdsgrup-



pen har drøftet, hvor den ser vanskeligheder i samarbejdet om indsatser for borgere med PTSD, 
og hvordan disse vanskeligheder kan imødekommes. En del er de indsatser, arbejdsgruppen pe-
ger på til styrkelse af området, er indarbejdet i den ny samarbejdsaftale. Der er dog også formule-
reret anbefalinger, der ligger ud over samarbejdsaftalens rammer, og som derfor er udarbejdet i et 
særskilt dokument. Anbefalingerne er vedlagt som bilag og vedrører koordinatorfunktioner, pårø-
rendeinddragelse, udredning i forhold til kompleks PTSD, øvrige borgere med arbejdsrelateret 
PTSD, klinisk erfaring med PTSD, brugerundersøgelser samt det videre arbejde med anbefalinger-
ne.  

Proces
Høringsudkastet til en revideret samarbejdsaftale for borgere med PTSD forelægges Det Admini-
strative Kontaktforum med henblik på en efterfølgende bred høringsproces i september og oktober 
2021. Efter høringsperioden forelægges den reviderede samarbejdsaftale Følgegruppen for ud-
dannelse og arbejde den 2. december 2021 og herefter til endelig godkendelse i Det Administrative 
Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget primo 2022.   

Formandskabet i Følgegruppen for uddannelse og arbejde præsenterer på mødet i Det Administra-
tive Kontaktforum samarbejdsaftalens hovedpointer og arbejdsgruppens anbefalinger. 

BILAG 
 Høringsudkast til samarbejdsaftale for borgere med PTSD i Region Syddanmark
 Anbefalinger fra arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde for borgere med 

PTSD i Region Syddanmark, 2021 


