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REFERAT
Sundhedsdirektørkredsen fulgte indstillingen og bakkede op om, at der ikke arbejdes videre med 
opgaven om videreudvikling af SAM:BO i relation til arbejdsmarkedsområdet.

RESUMÉ
Følgegruppen for behandling og pleje har lavet en mindre kortlægning af behovet for udvikling af 
kommunikationen ift arbejdsmarkedsområdet. Konklusionen er, at der ikke vurderes at være et 
behov for at understøtte den tværsektorielle kommunikation på arbejdsmarkedsområdet ved udar-
bejdelse af nye SAM:BO-forløb.
I stedet kan der fokuseres på en række interne anbefalinger til samarbejdet.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger

INDSTILLING
Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Drøfter, at der ikke arbejdes videre med opgaven om videreudvikling af SAM:BO i relation 
til arbejdsmarkedsområdet

INDSTILLING
Følgegruppen for behandling og pleje indstiller, at Sundhedsstrategisk Styregruppe

 godkender, at der ikke arbejdes videre med opgaven om videreudvikling af SAM:BO i rela-
tion til arbejdsmarkedsområdet, 

 godkender at ovenstående indstilling videresendes til Sundhedssamarbejdsudvalget
 godkender forslaget om, at der udarbejdes en række anbefalinger til styrkelse af det tvær-

sektorielle samarbejde mellem sygehuse og jobcentre – særligt i forhold til det psykiatriske 
område

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Videreudvikling af SAM:BO er beskrevet i sundhedsaftalen for 2015-2018 og blev af Det Admini-
strative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget prioriteret blandt ét af seks indsatsområ-
der i forbindelse med implementeringen af den daværende sundhedsaftale.

Opgaven, der er placeret under Følgegruppen for behandling og pleje, blev ikke prioriteret i den 
forrige sundhedsaftaleperiode, idet man besluttede at prioritere en udvikling af det socialpsykiatri-
ske område, hvilket førte til udviklingen af SAM:BO-forløbene 6, 7 og 8, som blev implementeret i 



oktober 2018.
Indsatsen omkring videreudvikling af SAM:BO i forhold til beskæftigelsesområdet blev derfor over-
ført til den nuværende sundhedsaftaleperiode 2019 – 2023.   

Kortlægning
Følgegruppen for behandling og pleje har ved flere lejligheder udtrykt bekymring i forhold til beho-
vet for at igangsætte arbejdet om videreudvikling af SAM:BO i relation til arbejdsmarkedsområdet.
Følgegruppen udpegede på mødet den 3. juni 2021 en kommunal formand og sekretær til arbejds-
gruppen og besluttede ved samme lejlighed, at indlede en afdækning i en mindre arbejdsgruppe, 
for at klarlægge, hvorvidt der er behov for at sætte et større udviklingsarbejde i gang.

Fire medlemmer af arbejdsgruppen, bistået af en repræsentant fra Psykiatrisygehuset samt Tvær-
sektorielt Samarbejde, har foretaget en kortlægning med henblik på at vurdere, om der er et behov 
for yderligere understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsom-
rådet. Kortlægningen baserer sig på syv interviews. De interviewede er repræsentanter fra fire for-
skellige jobcentre, hvor den interviewede tillige er IPS-konsulent, samt repræsentanter fra to psyki-
atriske afdelinger og en repræsentant fra Onkologisk afdeling. På baggrund af interviewene er der 
udarbejdet et notat, som beskriver de tendenser og fund, der er gjort. 

Historisk udviklingsambition
Som nævnt indledningsvist, er ønsket om videreudvikling af SAM:BO i forhold til nye områder (ar-
bejdsmarkedsområdet, børn- og unge og social), fremsat tilbage i 2013 og 2014, da man indledte 
arbejdet med sundhedsaftalen for 2015-2018. På baggrund af de gode erfaringer med udskriv-
ningsaftaler i de somatiske forløb, var der en klar udviklingsambition og et ønske om udbredelse af 
samarbejdsaftalen SAM:BO til en række øvrige områder.
Da man i efteråret 2016 indledte udviklingsarbejdet vedrørende kommunikationen med det soci-
alpsykiatriske område, havde man til en start et billede af, at det kunne gøres ved at udvide de 
eksisterende SAM:BO-forløb. Det viste sig dog hurtigt, at dette ikke var en gangbar vej, eftersom 
en del sundhedsfaglige oplysninger ifølge lovgivningen kun må videregives til autoriserede sund-
hedspersoner. Det betød derfor, at man i kommunikationen med det socialpsykiatriske område var 
nødt til at udvikle tre nye forløb for ikke at komme i karambolage med lovgivningen.
I dag – små fire år efter implementeringen af de socialpsykiatriske forløb – ses der stadig betydeli-
ge udfordringer med implementeringen. Såfremt der skal udvikles nye SAM:BO-forløb på øvrige 
områder, er det en forudsætning, at de eksisterende socialpsykiatriske forløb er velimplementeret, 
inden man går videre med nye områder.

Konklusioner fra kortlægningen
Hovedkonklusionen fra kortlægningen er, at der ikke vurderes at være et behov for at understøtte 
den tværsektorielle kommunikation på arbejdsmarkedsområdet ved udarbejdelse af nye SAM:BO-
forløb. Blandt delkonklusionerne kan nævnes følgende:

 Udviklingen er ”løbet fra opgaven”, der er formuleret tilbage i 2014. Der er i de seneste år 
sket et klart paradigmeskifte i forhold til opfattelsen af sygemeldte borgere, således at tin-
gene ikke længere er ”sort/hvide”. Holdningsskiftet har desuden medført, at der opstået et 
større behov for tæt kontakt og samarbejde og et behov for koordinering af behandling og 
indsats. Et behov der i langt de fleste tilfælde bliver løst i den daglige drift.

 De største udfordringer ses i relation til det psykiatriske område – særligt gruppen af dob-
beltdiagnosticerede. Her er MedCom blevet bedt om at drøfte en digitalisering af den infor-
mationsudveksling, der finder sted mellem jobcentrene og psykiatrien og udvikle en natio-
nal standard.



 IT-systemerne (fagsystemerne) er velfungerende og hvis der er ”udfald”, så handler det 
snarere om adfærd i forhold til manglende overholdelse af aftaler

 Det relationelle spiller en altafgørende rolle i forhold til det gode samarbejde, ligesom tyde-
lig kommunikation og fælles sprog er en afgørende forudsætning. Samlokation kan styrke 
den relationelle koordinering.

 Der er behov for en re-implementering af SAM:BO-forløbene 6, 7 og 8, som handler om in-
formation og kommunikation i forhold til det socialpsykiatriske område. 

Argumenter for henlæggelse eller udsættelse af opgaven
Som det fremgår af konklusionerne ovenfor, så er vurderingen, at der ikke skal arbejdes videre 
med en understøttelse af den tværsektorielle kommunikation på arbejdsmarkedsområdet i forhold 
til at udarbejde nye SAM:BO-forløb for arbejdsmarkedsområdet.

I stedet for at udarbejde nye SAM:BO-forløb skal der fokuseres på, at få de socialpsykiatriske for-
løb godt implementeret. Dette arbejde er allerede italesat i regi af den rådgivende tværsektorielle 
SAM:BO-arbejdsgruppe, som har lagt op til en evaluering af forløb 6, 7 og 8 i efteråret 2022.

Beslutningen om en henlæggelse eller udsættelse af opgaven kan yderligere understøttes af flere 
af de nationale tiltag, der etableres i kølvandet på Rigsrevisions beretning om ”beskæftigelsesrettet 
indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien”. Her er der således også fokus på IPS-
metoden, som klart styrker koordineringen mellem psykiatrien og jobcentrene og der pågår et ar-
bejde i regionerne med at udbrede metoden i alle kommuner. For Region Syddanmark er målsæt-
ning, at minimum 15 ud af 22 kommuner i regionen, indgår et IPS-baseret samarbejde med psykia-
trien inden udgangen af 2022.

Ønsket om mere gennemsigtighed i sagsbehandlingen understøttes ligeledes af anvendelsen af 
”Min Plan”, som er et digitalt overblik over beskæftigelsesindsatsen: https://star.dk/it/borger-it/min-
plan-digitalt-overblik-over-beskaeftigelsesindsatsen/

Yderligere er MedComs styregruppe blevet bedt om at drøfte en digitalisering af den informations-
udveksling, der finder sted mellem jobcentrene  og psykiatrien og udvikle en national standard her-
for.

Den særlige udfordring, der peges på i forhold til de dobbeltdiagnosticerede (borgere med en psy-
kisk lidelse og samtidigt misbrug), som ofte falder mellem to stole, arbejdes der også på nationalt i 
regi af den nye sundhedsreform.

Endelig er der i den udsendte 10 års-plan for psykiatrien en række anbefalinger om styrket koordi-
nation af det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelse. 

I sundhedsaftalen mellem regionen og de 22 kommuner findes desuden en målsætning om, at vi 
vil sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet er øget til min. 51%. Føl-
gegruppen for uddannelse og arbejde har fokus på indsatser, som skal understøtte dette

Anbefalinger/gode råd til samarbejdet
Arbejdsgruppen foreslår desuden, at der på baggrund af de fund kortlægningen viser, udarbejdes 
en række anbefalinger for det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse, jobcentre og almen 
praksis.

https://star.dk/it/borger-it/min-plan-digitalt-overblik-over-beskaeftigelsesindsatsen/
https://star.dk/it/borger-it/min-plan-digitalt-overblik-over-beskaeftigelsesindsatsen/


Anbefalingerne kan bl.a. dreje sig om følgende:

 Udbredelse af IPS-metoden til samtlige 22 syddanske kommuner 
 Afholdelse af fælles erfamøder
 Fokusering på gruppen af borgere med størst arbejdspotentiale og hurtig afstemning af en 

plan til dem.
 Samlokation
 Jobcentrene deltager i udskrivningsmøderne fra sygehusene, hvor dette skønnes relevant.
 Jobcentrene får adgang til ”bagom-numre” til de praktiserende læger, således at man ikke 

skal vente i en lang telefonkø

Proces
Sagen blev den 2. juni 2022 behandlet i Følgegruppen for behandling og pleje, som besluttede, at 
der ikke skulle arbejdes videre med opgaven om videreudvikling af SAM:BO i relation til arbejds-
markedsområdet.  Det blev endvidere besluttet, at indstillingen videresendes til DAK og SKU – nu 
Strategisk Sundhedsstyregruppe og Sundhedssamarbejdsudvalget. Endelig godkendte følgegrup-
pen, at der udarbejdes en række anbefalinger til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mel-
lem sygehuse og jobcentre - særligt i forhold til det psykiatriske område.

Efter sagens behandling i Strategisk Sundhedsstyregruppe, videresendes den til godkendelse i 
Sundhedssamarbejdsudvalget, idet opgaven oprindeligt var politisk bestilt.

BILAG 

 Notat om videreudvikling af tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområ-
det


