
Godkendelse af høringsudkast til samarbejdsaftale vedr. senfølger 
efter Covid19. (DAK)

RESUMÉ
COVID-19 forårsages af ny coronavirus (SARS-CoV-2) som i langt de fleste tilfælde giver milde 
symptomer, men hos en gruppe af mennesker medfører COVID-19 mere langvarige symptomer og 
fordrer en bredere sundhedsfaglig indsats. I de tilfælde, hvor COVID-19 medfører senfølger, kan 
der være behov for en bred sundhedsfaglig indsats på tværs af sektorer, som på forskellig vis skal 
behandle, genoptræne og støtte det enkelte menneske i at generhverve funktionsniveauet, således 
de kan vende tilbage til job/uddannelse og hverdagsaktiviteter igen.

Samarbejdsaftalen omkring tværsektoriel håndtering af senfølger efter COVID-19 skal sikre den 
nødvendige viden og information om, hvordan forløb for personer med senfølger efter COVID-19, 
skal håndteres

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Der er ingen økonomi i samarbejdsaftalen for kommunerne, og der er heller ikke lagt op til binden-
de tiltag.

Der er primært tale om anbefalinger.

Der har desuden fra kommunal side været fokus på, at der ikke skal være krav om en særlig koor-
dinatorrolle, men at der henvises til, at der skal være en koordinerende funktion.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter punktet

INDSTILLING 

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 godkender høringsversionen af samarbejdsaftalen og sender den i høring i kommunerne, 
på sygehusene og hos PLO, hvorefter aftalen sendes til endelig godkendelse i Sundheds-
samarbejdsudvalget

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal samarbejdsaftalen omkring senfølger efter 
COVID-19 sikre den tværsektorielle håndtering af personer med senfølger efter COVID-19 i Syd-
danmark. Samarbejdsaftalen skal sikre den nødvendige viden og information til organisationer og 



fagprofessionelle om, hvordan forløb for personer med senfølger håndteres på tværs af sektorer 
og faggrupper i Syddanmark. 

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen af en tværsektoriel arbejdsgruppe med 
repræsentation fra almen praksis, kommunerne og regionens senfølgeklinikker.
 
I Region Syddanmark har der hidtil været etableret to senfølgeklinikker på h.h.v. Odense Universi-
tetshospital og Sygehus Lillebælt i Kolding. I foråret 2022 overgår udredningen af komplekse og 
langvarige senfølger efter COVID-19 med betydende funktionsnedsættelse, som hidtil har været 
håndteret på i infektionsmedicinsk regi på Kolding Sygehus, til Odense Universitetshospital. Det 
betyder, at senfølgeklinikken på Kolding Sygehus lukker, og almen praksis vil skulle henvise pa-
tienter til Odense Universitetshospital, såfremt de har uventede eller komplekse og langvarige sen-
følger efter COVID-19. Patienter med symptomer fra ét organ henvises til det lokale sygehus og til 
det organspecifikke speciale.

Løsning og konsekvenser
Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre geografisk lighed i håndteringen af personer med sen-
følger efter COVID-19. Fagpersoner, der møder personer med senfølger efter COVID-19, skal 
kende deres ansvarsområder og henvisningsmuligheder, således at personer med senfølger efter 
COVID-19 hurtigst mulig kan få den behandling, genoptræning eller støtte, de har behov for. 

Samarbejdsaftalen lægger op til, at sikre videndeling og kompetenceudvikling af de medarbejdere, 
der arbejder med personer med senfølger efter COVID-19. Senfølgeklinikken på OUH vil afholde 
minimum ét videndelingsarrangement årligt. Målgruppen er fagpersoner, der arbejder med menne-
sker med senfølger efter COVID-19. 

Proces
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering anbefaler over for Det Administrative Kontakt-
forum, at samarbejdsaftalen sendes i høring i kommunerne, på sygehusene og hos PLO Syddan-
mark forud for endelig godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget.

BILAG 
 Samarbejdsaftale omkring senfølger efter COVID-19


