
Ny samarbejdsaftale på stomiområdet (DAK)

REFERAT 
Indstillingerne blev tiltrådt.

RESUMÉ
En tværgående arbejdsgruppe under Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har udarbej-
det en samarbejdsaftale for stomiområdet. Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering indstil-
ler samarbejdsaftalen på stomiområdet til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum. 

Derudover indstiller Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, at Det Administrative Kon-
taktforum beslutter, at der skal rettes henvendelse til regionsrådet med henblik på at give bemyndi-
gelse til, at borgere med stomi kan henvises til nye forløb af sundhedspersoner på stomiklinikken 
frem for udelukkende at skulle henvises gennem egen læge. Årsagen hertil uddybes nærmere i 
sagsfremstillingen. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER FRA DEN KOMMUNALE FØLGGRUPPESKERETÆR
Samarbejdsaftalen er udarbejdet på baggrund af samarbejdsaftalen i Region Midtjylland på sto-
miområdet og er tilpasset til den Syddanske kontekst. 
Sagsbehandlingstider for nye bevillinger på stomiprodukter vedbliver indenfor lovgivningens ram-
mer på 6 uger, dog tilstræbes der en sagsbehandlingstid på max 4 uger. Sagsbehandlingstiden for 
ændringer i stomibevillingen er sat til 10 hverdage. På begge sagsbehandlinger har 21 ud af 22 
kommuner givet tilsagn om, at det kan de godt efterleve. 
Der er i gennemsnit 200 nye borgere pr. kommune med stomi hvorved antallet af nye bevillinger 
pr. år forventes at ligge forholdsvist lavt. 

På nuværende tidspunkt skal en borger henvises gennem almen praksis til et nyt forløb i stomikli-
nikken. Arbejdsgruppen lægger op til, at der bør foretages en ændring i henvisningspraksis, hvor-
med andre sundhedspersoner (f.eks. sygeplejerske på stomiklinikken) kan henvise borgere med 
stomi til et nyt forløb. Det vil i praksis betyde, at borgere selv (uden almen praksis) vil kunne rette 
henvendelse direkte til stomiklinikken, for at få hurtig og kompetent hjælp og vejledning. 

Det anses som vigtigt, at alle kommuner bakker op omkring samarbejdsaftalen, så borgere med st-
omi uanset kommune, får samme muligheder indenfor givne rammer.

Den kommunale følgegruppeformand, Marit Nielsen-Man, kan på mødet uddybe aftalen ved be-
hov. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender samarbejdsaftalen på stomiområdet
 Beslutter, om der er kommunal opbakning til at der rettes henvendelse til regionsrådet med 

anbefalingen om at give bemyndigelse til, at ændre autoriserede sundhedspersoner kan 
henvise borgere med stomi til et nyt forløb



INDSTILLING
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering indstiller, at Det Administrative Kontaktforum 
 

 Godkender samarbejdsaftalen på stomiområdet
 Beslutter, at der skal rettes henvendelse til regionsrådet med anbefalingen om at give be-

myndigelse til, at andre autoriserede sundhedspersoner kan henvise borgere med stomi til 
et nyt forløb

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Det Administrative Kontaktforum besluttede i november 2019, at der skulle udarbejdes en syd-
dansk samarbejdsaftale på stomiområdet. I juli 2020 godkendte formandskabet for Det Administra-
tive Kontaktforum, at opgaven omkring samarbejdsaftalen for stomi blev forankret i Følgegruppen 
for genoptræning og rehabilitering. 

Sundhedsaftalen 2019-2023 har fokus på gode sammenhængende patientforløb, og det er med af-
sæt heri, at der ønskes et tættere samarbejde på stomiområdet.

Samarbejdsaftalen på stomiområdet har til hensigt at skabe bedre kvalitet for borgere med stomi 
ved at optimere sammenhængende behandlingsforløb. Samarbejdsaftalen skal ud over at skabe 
ensartethed være med til at lette overgangen mellem sygehus og kommune for borgere med stomi. 
Samarbejdsaftalen skal derudover sikre et velfungerende samarbejde, hvor de faglige kompeten-
cer anvendes mest hensigtsmæssigt, og hvor der skabes en effektiv udnyttelse af de samlede res-
sourcer til gavn for borgerne.

Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering nedsatte i efteråret 2020 en tværgående arbejds-
gruppe, der med afsæt i samarbejdsaftalen på stomiområdet fra Region Midt, har udarbejdet en 
samarbejdsaftale på stomiområdet for kommuner og sygehuse i Region Syddanmark.

Indhold i samarbejdsaftalen

På baggrund af arbejdsgruppens afdækning, herunder en rundspørge til kommunerne og sygehu-
sene, er følgende indskrevet i samarbejdsaftalen: 

 At sagsbehandlingstiden ved ændringer af stomi produkter er sat til 10 hverdage (pkt. 4.10)

 Kommunerne har op til 6 uger til at behandle en ansøgning om stomiprodukter, men kom-
munerne tilstræber at behandle ansøgningen indenfor 4 uger til gavn for borgerne.

 Når et patientforløb på sygehuset er afsluttet, skal henvisningen til et nyt forløb ske igen-
nem almen praksis (jf. sundhedsloven kap. 17, §79 og Landspatientregisteret (LPR3, Punkt 
4.1.4, s. 43)). 
(Dette er den mulighed, der fremgår af lovgivningen, og det er derfor skrevet ind i samar-
bejdsaftalen. Som det fremgår nedenfor, giver lovgivningen imidlertid også mulighed for, at 
regionsrådet kan give bemyndigelse til, at andre sundhedspersoner, fx på stomiklinikken, 
kan henvise borgere med stomi til et nyt forløb. Denne mulighed uddybes derfor nedenfor). 

 De kommunale sygeplejersker og almen praksis kan henvende sig direkte til stomiklinikken 
ved behov for sparring. Dette imødekommer, at der kan være behov for, at almen praksis 



og sundhedsfagligt personale i kommunerne kan søge vejledning og rådgivning på sygehu-
set for vurdering af borgerens udfordringer med stomien og evt. vurdering af behovet for et 
nyt forløb. Denne mulighed vil også bidrage med praksisnær og borgernær kompetenceud-
vikling.

 Der er udarbejdet et bilag i samarbejdsaftalen omkring kompetencekrav og kompetenceud-
vikling. Bilaget er udarbejdet, da der opleves et behov for, at sygeplejersker og social-og 
sundhedshjælpere i kommuner og på sygehuse tilregner sig kompetencer indenfor stomi. 
Det vil give borgere med stomi lettere adgang til råd og vejledning om stomipleje og medvir-
ke til tidlig opsporing af udfordringer med stomien. Samtidig er en kompetenceperson vigtig 
i forhold til at sikre kompetenceudvikling og sparring med kollegaer. 

I samarbejdsaftalen fremgår muligheden for at benytte trepartsaftaler i ansøgningen til stomipro-
dukter, hvilket betyder, at stomiklinikken kan udfylde og ansøge om stomiprodukter på vegne af 
borgeren. Arbejdsgruppen ønsker at gøre særligt opmærksom på denne mulighed, da det vurde-
res, at trepartsaftaler vil gøre ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen enklere, mere ensartet 
og hurtigere, hvilket kommer borgeren til gavn. Trepartsaftaler vil dog gælde alle kropsbårne hjæl-
pemidler, og ikke kun stomiområdet. Det er kommunerne, der egenrådigt kan beslutte, om der øn-
skes at gøre brug af trepartsaftaler. 

Arbejdsgruppen har drøftet, hvorvidt telemedicin skulle indskrives i samarbejdsaftalen, da det vur-
deres som et relevant redskab i samarbejdet med og omkring borgere med stomi. På nuværende 
tidspunkt er bl.a. Sygehus Sønderjylland i gang med et 2-årigt projekt, hvor brugen af den digitale 
platform ”Pleje.net” afprøves på tværs af sektorer. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen at 
afvente projektets resultater, før telemedicin skrives ind i samarbejdsaftalen. 

Samarbejdsaftalen har været til høring i COPA (Stomiforeningen). 

Praksis ift. henvisning til et nyt forløb
I samarbejdsaftalen er det beskrevet, at henvisning til et nyt forløb skal ske gennem almen praksis 
(jf. sundhedsloven kap. 17, §79 og Landspatientregisteret (LPR3, Punkt 4.1.4, s. 43)). På nuvæ-
rende tidspunkt har stomiklinikkerne dog forskellig praksis på området, hvor forløbene på nogle kli-
nikker (3 ud af 4) ikke bliver afsluttet, som lovgivningen foreskriver til trods for, at der ikke er flere 
planlagte aftaler mv. i klinikken. Det betyder, at nogle borgere har åbne forløb i årevis, og at de 
dermed har direkte adgang til stomiklinikken. De borgere, hvis forløb er afsluttet, har ikke denne 
mulighed, og der er dermed forskel i det tilbud, borgerne modtager på tværs af stomiklinikkerne.
 
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering ønsker at ensrette denne praksis, så alle borgere 
i regionen modtager samme tilbud. Hvis samarbejdsaftalen skal følge gældende lovgivning, er ene-
ste mulighed for ensretning på nuværende tidspunkt at lukke borgerens forløb, når der ikke er flere 
aftaler i stomiklinikken, så borgeren skal have en henvisning gennem almen praksis, hvis der er 
behov for et nyt forløb. Dette er derfor skrevet ind i samarbejdsaftalen.

På stomiklinikken på Sygehus Lillebælt har man indrettet praksis, som lovgivningen foreskriver, 
hvor borgerne henvises til et nyt forløb gennem egen læge, og her opleves denne praksis at funge-
re godt både for borgere og sundhedspersonale. 

På de øvrige 3 klinikker, som lige nu ikke følger praksis som beskrevet i lovgivningen, er der dog 
en oplevelse af, at det ikke vil være til gavn for borgerne, at henvisning til nyt et forløb skal ske 
gennem almen praksis. Her er der derimod et ønske om at give borgerne mulighed for at kontakte 
stomiklinikken direkte for hurtig og kompetent vejledning og hjælp. I Sundhedsloven kap. 17, §79 
er der skrevet en mulighed ind for, at regionsrådet kan give andet autoriseret sundhedspersonale, 



herunder sygeplejersker og læger på stomiklinikkerne, bemyndigelse til at henvise borgere til et nyt 
forløb på stomiklinikken (jf. vedlagte bilag ”Uddybning af praksis på stomiområdet ved henvisning 
til nye forløb”). 

Formandskabet for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering foreslår derfor, at der rettes 
henvendelse til regionsrådet med anbefaling om at give denne bemyndigelse til, at andre autorise-
rede sundhedspersoner kan henvise borgere med stomi til et nyt forløb i stomiklinikkerne. Såfremt 
regionsrådet i Region Syddanmark giver denne bemyndigelse, vil det således være muligt for bor-
gere med stomi at kontakte stomiklinikken direkte ved behov for et nyt forløb.

Videre proces
Såfremt samarbejdsaftalen godkendes på Det Administrative Kontaktforum, sendes den videre til 
godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. juni 2021. Herefter sendes den til imple-
mentering i de lokale samordningsfora.

Sideløbende med denne proces rettes henvendelse til regionsrådet om henvisningspraksis for nye 
forløb, såfremt dette godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsud-
valget. Hvis regionsrådet giver bemyndigelse til henvisning fra andre autoriserede sundhedsperso-
ner, rettes denne del efterfølgende til i samarbejdsaftalen.

BILAG 
 Samarbejdsaftale på stomiområdet
 Uddybning af praksis på stomiområdet ved henvisning til nye forløb


