
Godkendelse af proces for opstart af rygforløbsprogrammet (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum drøftede punktet og det blev bemærket, at der i arbejdet bør anvendes 
Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, som forventes udvidet til også at omfatte nye op-
gaver.

Indstillingen blev tiltrådt.

RESUMÉ
Det Administrative Kontaktforum godkender den planlagte proces for arbejdet med opstart af ryg-
forløbsprogrammet. 

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Den kommunale formand for arbejdsgruppen, Anne-Mette Dahlsgaard, Sundhedschef i Vejen 
Kommune, vil på mødet i Sundhedsstrategisk Forum, orientere om seneste nyt fra arbejdsgruppen. 

Bemærkninger fra den kommunale følgegruppesekretær
På seneste møde i Følgegruppen for forebyggelse blev det godkendt at sætte arbejdet med rygfor-
løbsprogrammet i gang, da det allerede er forsinket. Det blev drøftet, om det er det rette tidspunkt 
at igangsætte arbejdet med forløbsprogrammet for mennesker med ryglidelser, da der er en be-
kymring om, at det er svært at afsætte ressourcer til f.eks. deltagelse i arbejdsgrupper. 
Derudover igangsættes et forskningsprojekt vedr. muskel-skeletlidelser, hvis resultater kan få be-
tydning for forløbsprogrammet. Dertil blev det nævnt, at smerteproblematik fylder meget for mål-
gruppen, og netop denne del er en selvstændig del af føromtalte forskningsprojekt. Det vil være re-
levant for arbejdsgruppen at orientere sig i forskningsprojektets resultater, samt andre resultater, 
f.eks. ”Borgerens vej igennem systemet”.  

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Godkender den skitserede proces for opstart af arbejdet med rygforløbsprogrammet.

INDSTILLING
Følgegruppen for forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender den skitserede proces for opstart af arbejdet med rygforløbsprogrammet.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund



Det Administrative Kontaktforum godkendte den 25. januar 2018 en overordnet tids- og procesplan 
for arbejdet med de resterende forløbsprogrammer i Syddanmark, herunder en revidering af for-
løbsprogrammet fra 2010 vedrørende kronisk rygsygdom. 

Arbejdet med revidering af rygforløbsprogrammet har afventet, at arbejdsgruppen for nye rammer 
for kronisk sygdom afslutter arbejdet med forløbsprogrammet for mennesker med depression. Ar-
bejdsgruppen afholder et fælles temaarrangement den 4. juni 2021 om depressionsforløbspro-
grammet. Herefter kan arbejdsgruppen påbegynde det planlagte arbejde med revideringen af for-
løbsprogrammet for rygområdet.  

Arbejdsgruppemedlemmerne der skal indgå i arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom, 
under revideringen af rygforløbsprogrammet, er udpeget fra både kommunerne og regionen.  Ar-
bejdsgruppen består blandt andet af en regional repræsentation fra Rygcenter Syddanmark og en 
kommunal repræsentant med praksisviden fra rygområdet. For at sikre, at forløbsprogrammet også 
inkluderer et stærkt arbejdsmarkedsperspektiv, er der desuden udpeget en kommunal jobcenterle-
der til arbejdsgruppen.

Proces
Formandskabet og sekretariatet for arbejdsgruppen har den 14. april 2021 holdt et indledende mø-
de. Her blev det besluttet, at der til en start fokuseres på at afdække opgavens omfang, herunder 
fastlægge en nærmere afgrænsning af målgruppen for det tværsektorielle rygforløbsprogram og at 
sikre koordinering i forhold til øvrige tværsektorielle indsatser på rygområdet. Denne afdækning ini-
tierer sekretariatet i samarbejde med relevante aktører på rygområdet frem til arbejdsgruppen 
samles til første møde i august 2021. 
Herefter udarbejdes et oplæg til en tids- og procesplan, der forelægges Følgegruppen for forebyg-
gelse og efterfølgende Det Administrative Kontaktforum. 

Formandskabet for arbejdsgruppen ønsker at tilrettelægge en proces, hvor der undervejs sikres 
ejerskab for det reviderede rygforløbsprogram hos de sektorer, der kan opleve ændringer som føl-
ge af rygforløbsprogrammet.


