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NOTAT

Eksempler på tværkommunale samarbejder på 
beskæftigelsesområdet

I Syddanmark er der etableret en række tværkommunale samarbejder for at 
styrke beskæftigelsesområdet. Der fremgår her en række eksempler på 
disse:

Rekrutteringsservice Fyn er et samarbejde mellem ni fynske kommuner. 
Formålet er at sikre, at virksomhederne får den bedste og gerne fynske 
kandidat til jobbet. Samarbejdet skal sikre et fælles højt serviceniveau og én 
indgang til jobcentrene i forbindelse med ordinære jobordrer. Det fælles 
fynske beskæftigelsesforum er politisk referencegruppe for samarbejdet. 

Principperne for samarbejdet er:
 Virksomheden vælger selv, hvilket jobcenter der kontaktes, når der 

ønskes hjælp til rekruttering.
 Det valgte jobcenter er ansvarlig for den videre dialog og servicering 

af virksomheden.
 Der søges efter den bedste kandidat på hele Fyn via de centrale it-

værktøjer.
 Hvis der ikke kan fremsøges fynske kandidater, udvides søgningen 

til hele landet.

Rekrutteringsservice Fyn samarbejder med Jobservice Danmark og Work in 
denmark for at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov 
for.

Job7 er et samarbejde mellem Billund, Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen, 
Middelfart, Haderslev. Samarbejdet består af en fælles rekrutteringsservice, 
fælles opkvalificering af ledige og udvikling af mere ensartet og fælles 
servicetilgang overfor virksomhederne i forhold til sygemeldte medarbejdere. 
Den fælles rekrutteringsservice skal styrke erhvervslivets muligheder for at 
rekruttere på tværs af kommunegrænser. Ligeledes arbejdes der på en 
bedre og mere målrettet uddannelse og opkvalificering af ledige i 
kommunerne. Der arbejdes med fire fælles principper:
– Én indgang i hvert af de syv jobcentre til en fælles rekrutteringsservice
– Tilpasset service i forhold til den enkelte virksomheds behov
– En styrkelse af fælles mindset, adfærd og kompetencer
– Sikre en fælles tværkommunal opkvalificeringsindsats af ledige til det 

lokale og regionale arbejdsmarked

De vestjyske og sønderjyske kommuner (Esbjerg, Varde, Fanø, Tønder, 
Haderslev, Sønderborg, Aabenraa) samarbejder ligeledes om at sikre at 
beskæftigelses indsatsen sker på tværs af kommunerne via samarbejde og 
koordinering. Der samarbejdes om fælles tilbud til ledige, samt samarbejde 
på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse. Kommunerne indgår i 
et virksomhedsservice-netværk, hvor der blandt andet er fokus på 
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NOTAT

jobformidling, koordinering af større rekrutteringsopgaver og samarbejde om 
opkvalificeringsinitiativer.

Byg til vækst er en fælles fynsk forening, ejet af de fynske kommuner. Byg 
til vækst arbejder for, at store igangværende og kommende bygge- og 
anlægsprojekter kommer fynske virksomheder og den fynske beskæftigelse 
til gavn. Indsatsen er todelt, dels at flytte ledig arbejdskraft fra andre 
brancher over til byggeriet, og dels at øge og professionalisere 
kompetencerne i byggebranchen. 

DIMA (Danish International Manufacturing Academy) har fokus på sikring af 
arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Trekantområdet. 
Fokus er at:

 Synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej.
 Styrke de produktionsrettede uddannelsers image og 

tiltrækningskraft. 
 Udvikle konkrete løsninger for, hvordan vi leverer kompetent 

arbejdskraft til industrien.



2.2 Opfølgning på aktionsplan om arbejdsmarked og 
uddannelse
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Referat fra politisk møde vedrørende fælles syddansk 
indsats for kvalificeret arbejdskraft 
 

Tid og sted:  
14. oktober kl. 10.30-12.30 i Region Syddanmark, Regionshuset, Vejle – Mødelokale 7, stuen 

 

Deltagere:  
 Formandsskabet for Regionsrådet, Region Syddanmark: 

- Formand Stephanie Lose (regionrådsformand) 
- 2. næstformand, Thies Mathiasen 

 

 Formandskabet for Syddansk Vækstforum: 
- Formand Stephanie Lose (regionrådsformand)  
- Ib Kristensen, borgmester, Billund Kommune 
- Bo Stærmose, adm. direktør, Juliana Drivhuse A/S 
- Birthe Friis Mortensen, rektor, University College Syddanmark (deltog i stedet for Henrik 

Dam, Rektor SDU) 
 

 Formandsskabet for KKR Syddanmark:  
- Formand Egon Fræhr, borgmester, Vejen Kommune 

- Søren Peschardt, viceborgmester, Vejle Kommune (deltog i stedet for Jacob Bjerregaard,  
borgmester, Fredericia Kommune) 

 
 Formandsskabet for RAR Fyn:  

- 1. næstformand Kent Madsen, afd.kasserer/næstformand, Metal Odense 

- 2. næstformand Steen Møller, rådmand, Odense Kommune 
 

 Formandsskabet for RAR Sydjylland:  
- Formand Jens Gaarde Gad, Senior Director, Danfoss A/S 
- 1. næstformand Marita Geinitz, formand, 3F Als 
- 2. næstformand Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune 

 
 Formandsskabet for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark: 

- Formand Bo Libergren  
- Næstformand, Karsten Uno Petersen  

- Formandsskabet for SUA:  
- Mogens Kragh Andersen, Direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn  
- Christian Thygesen, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune  

 
 Repræsentant for VEU-centrene: 

- Bent Bräuner Sørensen, VEU-centerchef, VEU-center Syd 
 

 Repræsentant for erhvervsskolerne: 
- Lars Bregnehøj, direktør, Syddansk Erhvervsskole  

 
Afbud: 

 Erling Møller Nielsen, Formand for RAR Fyn, teknisk direktør, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S  

 Poul-Erik Svendsen, 1. næstformand, Regionsrådet, Region Syddanmark 
 Henrik Dam, Syddansk Vækstforum, Rektor, Syddansk Universitet  
 Jacob Bjerregaard, KKR Syddanmark, borgmester, Fredericia Kommune 
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Beslutningsreferat 
 

1. Velkomst og præsentation  
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose bød velkommen, 
hvorefter der var en kort præsentationsrunde. 

 

2. Kort oplæg om manglen på kvalificeret arbejdskraft i Syddan-
mark 
Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fortalte 
om mangelsituation i Syddanmark. 
 

3. Tema-drøftelser 
Med udgangspunkt i de to udsendte diskussionsoplæg om hhv. flere unge til erhvervsuddannel-
serne og øget voksen- og efteruddannelse drøftedes forskellige løsninger og initiativer, der kan 
indgå i en fælles indsats for at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft. Forud for drøf-
telserne holdt Lone Folmer Bertelsen, erhvervsuddannelseschef i DI, et oplæg med fokus på virk-
somhedernes udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.  
 

TEMA 1: FLERE UNGE TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE 
Egon Fræhr, formand for KKR Syddanmark, og borgmester i Vejen Kommune, indledte tema-

drøftelsen med et kort indlæg med fokus på kommunernes syn på problemstillingen. Herefter 
blev de foreslåede initiativer i diskussionsoplægget drøftet, og der blev foreslået nye initiativer. 
Følgende blev besluttet: 

 Der var bred enighed om, at grundskolen har stor betydning for ungdomsuddannelsesval-

get og gennemførslen, og der blev på mødet fremhævet forskellige kommunale handlemu-

ligheder. Der var også en bred erkendelse af, at individuelle faktorer blandt kommunerne har 
en væsentlig betydning for de resultater, der kan forventes af de forskellige handlinger. Løs-
ningspaletten skal tage højde herfor. På den baggrund blev der bakket op om initiativ A 

(kommunale mål og handleplaner), suppleret med initiativ C (campus-dannelser), hvor det 

er relevant. KKR-sekretariatet forbereder et oplæg til et af de kommende KKR-møder om et 
koncept for individuelle kommunale mål og tilhørende handleplaner. Erhvervsskoler, ar-
bejdsmarkedets parter, Region Syddanmark m.fl. stiller sig til rådighed med input hertil.  

 Det er vigtigt at øge gennemførelsen på erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolerne er alle-
rede som led i erhvervsuddannelsesreformen pålagt at arbejde hermed, og derfor var der 
enighed om, at der pt. ikke gøres yderligere i denne kreds (initiativ B). 

 Erhvervsuddannelserne skal synliggøres som et attraktivt uddannelses- og karrierevalg 

(initiativ D). Region Syddanmark, kommuner, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter 
vil sikre, at deres eget bagland kender til forældrekampagnen. Endvidere forpligtiger ar-
bejdsmarkedets parter, kommuner og erhvervsskoler sig på at samarbejde når udvalgte 
erhvervsuddannelser i lokalområder skal synliggøres. 

 Der var enighed om, at praktikpladsproblemstillingen (initiativ E) stadig er relevant, men 
også at den er nuanceret, fx er der uddannelser, hvor der er mangel på praktikpladser og 
uddannelser, hvor praktikpladserne ikke kan besættes. Endvidere var der enighed om, at 

der er brug for mere viden om, hvor stor udfordringen er og på hvilke uddannelser. Region 
Syddanmark tager på baggrund af de justerede rammer for praktikpladsindsatsen initiativ 
til dialog om, hvordan praktikpladsindsatsen i Syddanmark bedst kan understøttes, bl.a. 
afholdes en vidensworkshop. Erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter stiller sig til rå-
dighed for den videre dialog.  

 Der var enighed om, at der er et potentiale i forhold til at få flere studenter til at vælge en 

erhvervsuddannelse (initiativ F), særligt hvis det kan ske på en sådan måde, at det bliver 

så samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt som muligt. Syddansk Uddannelsesaftale vil end-
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videre drøfte muligheder og barrierer for at parterne i Syddansk Uddannelsesaftale kan bi-
drage til at synliggøre erhvervsuddannelser for studenter. 

 Der var opbakning til, at Region Syddanmark tager kontakt til efterskoleforeningen samt 
erhvervsskolerne i Syddanmark (initiativ G) med henblik på at undersøge mulighederne for 
at udvikle et projekt, der skal udvikle nye erhvervsrettede linjer, valgfag og temauger på 
ca. 30 efterskoler i Syddanmark.  

 Der var flere tilkendegivelser på, at vejledningen i grundskolen er udfordret. Derfor tages 
det op som tema på det næste møde, evt. efterfulgt af en henvendelse til ministeren og re-
levante ordførere. 

 Der var enighed om, at der skal arbejdes for bedre transportmuligheder til ungdoms- og 
voksenuddannelser. På den baggrund udarbejder regionen en kortlægning af, i hvilke om-
råder af regionen adgangen til ungdoms- og voksenuddannelser, særligt tekniske skoler, 
med fordel kan forbedres. Kortlægningen skal bruges som grundlag for sammen med de 

relevante kommuner at vurdere mulighedere for yderligere at understøtte adgangen til ud-
dannelserne via en sammenhængende kollektiv trafik.  

 
TEMA 2: ØGET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 
Michael Rask, konsulent hos 3F, indledte tema-drøftelsen med et indlæg om lønmodtagernes syn 
på udfordringer og løsninger på manglen på kvalificeret arbejdskraft. Herefter blev de foreslåede 
initiativer i diskussionsoplægget drøftet. Følgende blev besluttet: 

 Der var enighed om at arbejdere videre med initiativet vedr. mere målrettede efteruddan-
nelsestilbud og tilstrækkelig volumen til holddannelse (initiativ A). Arbejdsmarkedets parter 
vil afdække, hvilke brancher der vil være med i et projekt om etablering af branchespeci-
fikke efteruddannelsesnetværk. Ligeledes vil KKR-sekretariatet og erhvervsskolerne under-

søge hvilke lokale erhvervskontorer og erhvervsskoler, der vil være interesseret i at indgå i 
et projekt. Region Syddanmark vil bistå med rådgivning og sparring i forhold til et konkret 

projekt målrettet Syddansk Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft. 
 Der var enighed om behovet for en styrket opsøgende indsats for at sikre flere faglærte i 

Syddanmark (initiativ B). Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, VEU-centrene og 
KKR-sekretariatet vil afdække hvilke jobcentre, VEU-centre og lokale erhvervskontorer der 
vil gå ind i et projekt om en styrket opsøgende indsats. På baggrund heraf tager Region 
Syddanmark initiativ til et sparringsmøde i forhold til Vækstforums indsatser. 

 Der var enighed om, at der mangler viden om voksen- og efteruddannelsessystemet, her-

under hvilke muligheder der er, hvordan voksen- og efteruddannelsesforløb kan organise-
res, kobles til kompetencefonde mv. Endvidere er det væsentligt at involvere arbejdsmar-
kedets parter og uddannelsesinstitutionerne ved implementeringen af de vedtagne initiati-
ver, da de har en særlig indsigt i forhold til at forstå og håndtere den kompleksitet, der er 
på området, herunder at sikre en fornuftig balance mellem virksomhedernes behov og 
medarbejdernes motivation for opkvalificering.  

 

 

4. Initiativer i en fælles indsats for kvalificeret arbejdskraft  
 
Beslutning: Se under pkt. 3 

 

5. Næste skridt 
 
Beslutning: Det blev besluttet at mødes igen i forsommeren 2017 bl.a. med henblik på at følge op 

på de igangsatte initiativer, og drøfte nye indsatser, herunder konkrete initiativer om bedre 
transportmuligheder til erhvervsuddannelserne og bedre vejledning i grundskolen (jf. bemærk-
ningerne i pkt. 3). 
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Den 7. oktober 2016 

Region Syddanmark 
KKR Syddanmark 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
 
 
 
Forslag til initiativer, der skal bidrage til, at flere unge tager en erhvervsuddannel-
se 
 
Diskussionsoplæg til politisk møde vedrørende fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft, d. 
14.oktober 2016.  

 
Der er allerede nu udfordringer med mangel på faglærte inden for visse områder, og der er ikke udsigt til, at 
udfordringen bliver mindre fremadrettet. Prognoser viser, at der bliver mangel på især faglært arbejdskraft 
i årene frem mod 2025. De kan være opgjort på forskellige måder, men tendensen er den samme. Således 
forventes den samlede efterspørgsel efter faglærte i Syddanmark at stige med ca. 24.000 fra 2013 til 2025 i 
Region Syddanmarks seneste prognose1. Samtidig er andelen, der vælger en erhvervsuddannelse efter 
grundskolen i dag på 21 pct. i Syddanmark, hvilket er et fald fra 30 pct. i 2009. 
 
Syddanmark står således over for en stor udfordring, der har betydning for, hvorvidt danske virksomheder 
kan realisere deres vækstpotentiale.  
 
Set i lyset af manglen på faglærte og højt uddannede med teknisk orienterede uddannelser er der derfor 
behov for en indsats rettet mod at få de unge til at uddanne sig inden for disse områder, både på erhvervs-
uddannelsesniveau og på videregående niveau. Dette diskussionsoplæg fokuserer på ungdomsuddannel-
sesniveaet.  
 
Der er imidlertid ikke tale om en ny problemstilling, og der er allerede igangsat en lang række initiativer for 
at håndtere udfordringen. Der er gennemført en erhvervsuddannelsesreform i 2014 ”Bedre og mere attrak-
tive erhvervsuddannelser” og indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele 
Danmark og praktikpladser i august 2016. Nationalt og regionalt, bl.a. i den regionale vækst- og udviklings-
strategi ”det gode liv som vækstskaber” og Syddansk Uddannelsesaftale, er der en målsætning om, at 25 
pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse i 2020. I Syddansk Uddannelsesaftales 
handlingsplan for 2016-17, der er fælles for Regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale, indgår flere ind-
satsområder, der skal støtte op om denne målsætning, herunder flere og bedre faglærte, praktikpladser 
samt at styrke unges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.  
 
Hvis flere unge skal tage en erhvervsuddannelse i Syddanmark, er det derfor nødvendigt, at alle relevante 
parter bidrager hertil og trækker i samme retning.  

                                                           
1
 Kilde: ”Analyse af det fremtidige behov for faglært arbejdskraft”, Region Syddanmark, 2016. Opgørelsen er baseret 

på den regionaløkonomiske model Sam-K/Line. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår manglen på faglært arbejds-

kraft til 72.000 på landsplan i 2025 i ”Antallet af faglærte falder i Danmark”. Juli 2016. 
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UDFORDRINGER 
Der er flere forskellige udfordringer, som skal håndteres, hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse og gennemføre den. 

1) De unges kendskab til erhvervsuddannelserne er begrænset. Det almene gymnasium bliver derfor 
for mange det ”lette” valg, fordi undervisningen ligger i forlængelse af folkeskolen, og det er det 
som kammeraterne vælger. 

2) Mange unge føler sig ikke klar til at træffe et erhvervsvalg allerede efter grundskolen. Det tror de 
unge, at de gør, hvis de vælger en erhvervsuddannelse. Gymnasiet derimod opleves blot som et 
uddannelsesvalg, og for nogen en god måde at udskyde valget på i tre år. 

3) Mange unge vil gerne gå i skole sammen med ligesindede andre unge i et ungdomsmiljø. Det er de 
almene gymnasier kendt for. Erhvervsskolerne har også et attraktivt socialt miljø, dog med en lidt 
anden profil. Men det ved de unge, deres forældre og grundskolelærere ikke. 

4) Der er generelt længere transporttid til erhvervsuddannelserne. Det afholder nogle fra at søge en 
erhvervsuddannelse. 

5) Selvom EUD-reformen har medført, at EUD-eleverne har bedre faglige forudsætninger end tidlige-
re, så er der stadig en gruppe af elever, som har svært ved at følge undervisningen. Dertil er der 
særligt på visse erhvervsuddannelser høje overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb, som disse 
elever ikke kan leve op til. 

6) Der er behov for at udvikle den faglige undervisning, så den bedre favner både talenter og de svage 
elever. Det kan være svært at udfordre og inspirere den enkelte i tilstrækkelig høj grad. Der kan 
være behov for afprøvning af nye læringsformer mv.  

7) Det er jævnligt oppe i medierne, at der mangler praktikpladser. Det afholder nogle elever fra at sø-
ge en erhvervsuddannelse. Billedet er dog mere nuanceret. Inden for flere brancher mangler ele-
ver, mens virksomhederne har tomme praktikpladser. For den mindre gruppe af elever, der ikke 
kan få en praktikplads i en virksomhed, er der ofte mulighed for skolepraktik.  

 
FORSLAG TIL INITIATIVER: 
Som nævnt i indledningen er der allerede igangsat en række initiativer, der skal bidrage til at flere unge 
tager en erhvervsuddannelse. Nye initiativer skal derfor bygge videre på og koordineres med eksisterende 
initiativer og indsatser, således at de supplerer disse.  
 
På den baggrund er der udarbejdet følgende forslag til initiativer:   
 

Initiativer 

A: Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen 
B: Øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne 

C: Flere campusdannelser med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser   
D: Øget synliggørelse af erhvervsuddannelserne som et attraktivt uddannelses- og karrierevalg 
E: Samarbejde om praktikpladsindsats  
F: Flere studenter på erhvervsuddannelserne 
G: Erhvervsrettede efterskoler 
 
A: Øget kendskab til erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet i grundskolen 
De unges kendskab til erhvervsuddannelserne er begrænset. Det almene gymnasium bliver derfor for man-
ge det ”lette” valg, bl.a. fordi kammeraterne vælger det, og fordi undervisningen ligger i forlængelse af 
undervisningen i grundskolen. 
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Derfor ligger en af nøglerne til at nå målsætningen om, at 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 
fra 9. eller 10. klasse i 2020, i grundskolen. Her er det vigtigt at sætte tidligt ind med undervisning, der ret-
ter sig mod erhvervsuddannelserne og erhvervslivet, fx ved hjælp af virksomhedsinddragelse, vejledning, 
forældreinddragelse, praktik mm. 
 
Rammerne for at de 22 syddanske kommuner kan bidrage til at håndtere udfordringen med at få flere til at 
tage en erhvervsuddannelse er imidlertid forskellige, fx i forhold til forældrenes socio-økonomiske bag-
grund, nærhed til erhvervsskolerne, erhvervsstruktur, praktikpladsmuligheder mv. Derfor er der behov for, 
at hver kommune tager aktiv stilling til, hvilke aktiviteter og handlinger de vil sætte i gang for at øge over-
gangsfrekvensen i deres kommune. Der må formodes at være basis for at tænke i tværkommunale løsnin-
ger for så vidt angår visse elementer af de kommunale strategier og i udvalgte geografier, hvilket også vil 
gøre det lettere at inddrage og samarbejde med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter.  
 
Folkeskolereformen rummer flere muligheder for at planlægge undervisningsforløb, der øger elevernes 
interesse for en erhvervsuddannelse fx den åbne skole, emnet Uddannelse og job eller tonede valg-
fag/linjer. Hertil kommer, at 10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har 
behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg. Hvis 10. klasse placeres på en er-
hvervsskole, får eleverne konkret erfaring med, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. Endvidere 
må det forventes at bidrage til, at erhvervsskolerne i højere grad kan få økonomi i et decentralt udbud af 
erhvervsuddannelserne de steder, hvor de også får ansvaret for at udbyde 10. klasse.  
 
Initiativ: 
Kommunerne, erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til at gøre en særlig indsats for at 
øge grundskoleelevernes kendskab til erhvervsuddannelser og virksomheder. KKR Syddanmark drøfter et 
koncept for kommunale mål og tilhørende handleplaner med konkrete initiativer og aktiviteter.  Indsatser 
kan fx vedrøre brugen af den åbne skole, emnet Uddannelse og Job eller tonede valgfag/linjer, etablering af 
10. klasse på erhvervsskoler, øget vejledning mv. Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter stiller sig til 
rådighed i forholdt til erhvervsrettet undervisning i grundskolen, etablering af virksomhedssamarbejder, 
samarbejde med det lokale erhvervsliv mv. Region Syddanmark bidrager med data og viden samt hvis rele-
vant rådgivning og sparring i forhold til kriterierne for uddannelsespuljen og Syddansk Vækstforums indsat-
ser. 
 
Såfremt initiativet prioriteres vil KKR-sekretariatet forberede et oplæg til et af de kommende KKR-møder om 
et koncept for individuelle kommunale mål og tilhørende handleplaner. KKR-sekretariatet kan efter behov 
indhente input fra erhvervsskoler, arbejdsmarkedets parter, Region Syddanmark m.fl. til udarbejdelse af 
oplægget. 
 
B: Øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne 
Det er vigtigt, at de unge ikke blot starter på en erhvervsuddannelse, men at de også gennemfører den. En 
central del af erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 handler netop om at øge kvaliteten af erhvervsud-
dannelsen og reducere frafaldet. Regeringens mål er at andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddan-
nelse, skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025. Som en del af erhvervs-
uddannelsesreformen skal erhvervsskolerne udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse. Hand-
lingsplanerne er tænkt som redskaber i skolernes kvalitetsarbejde henimod målene. 
 
I Syddanmark fuldførte 51 pct. af eleverne i 2015 en erhvervsuddannelse sammenlignet med 50 pct. på 
landsplan. Men der er stor variation erhvervsskolerne imellem. En del af forklaringen på dette er, at ram-
merne for de syddanske erhvervsskoler er meget forskellige, fx i forhold til forældrenes socio-økonomiske 
baggrund, volumen i elevgrundlag, erhvervsstruktur og praktikpladsmuligheder mv. Derfor er nøglen i for-
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hold til gennemførslen ikke, at alle erhvervsskoler nødvendigvis skal gøre det samme, men at hver er-
hvervsskole skal tage stilling til, baseret på erfaringer fra fx andre initiativer og erfaringer, hvilke aktiviteter 
og handlinger de vil sætte i gang for at øge gennemførslen på deres skole.  
 
Initiativ: 
Erhvervsskolerne forpligter sig til at gøre en særlig indsats for at øge kvaliteten af undervisningen og øge 
gennemførslen. Alle erhvervsskoler i Syddanmark sætter mål for, hvor stor en andel af eleverne der fuldfører 
en erhvervsuddannelse på deres skole, samt udarbejder en handleplan med konkrete initiativer og aktivite-
ter, der skal bidrage til at indfri målsætningen. Region Syddanmark bidrager med data og viden samt hvis 
relevant rådgivning og sparring i forhold til kriterierne for uddannelsespuljen og Syddansk Vækstforums 
indsatser. 
 
Såfremt initiativet prioriteres vil erhvervsskolernes repræsentant i Syddansk Vækstforum informere alle er-
hvervsskoler i Syddanmark herom, samt opfordre erhvervsskolerne til at udarbejde mål for gennemførelsen 
med tilhørende handlingsplan. Endvidere opfordres erhvervsskole-taskforcen (taskforce nedsat til at udar-
bejde projekter til Syddansk Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft) til at drøfte nye initiativer til 
at øge gennemførslen på erhvervsuddannelserne. 
 
C: Flere campusdannelser med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser   
De unge efterspørger attraktive ungdomsmiljøer med ligesindede unge. Samtidig er der tegn på, at det 
bliver stadig vanskeligere at opretholde økonomisk og fagligt bæredygtige miljøer på en række ungdoms-
uddannelser, herunder særligt i yderområderne.  
 
Campusdannelser med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser kan bidrage til at opretholde 
sociale, økonomiske og faglige bæredygtige miljøer. Hvordan campusdannelserne etableres og organiseres, 
herunder om der er alene er tale om fysisk samlokalisering eller om der etableres fagligt samarbejde på 
tværs af uddannelser, fælles sociale aktiviteter og studiemiljø samt integration af driften, evt. i form af én 
samlet ledelse af hele institutionen, har stor betydning for, i hvor høj gevinsterne kan realiseres.  
 
Hertil kommer, at campusdannelser med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser vil gøre det 
lettere for unge at vælge en erhvervsuddannelse, fordi de stadig skal gå samme sted, som de kammerater 
der vælger en gymnasial uddannelse. Det er heller ikke så ”farligt” at vælge eller at fortryde uddannelses-
valget. Et uddannelsesskifte vil blot betyde andre fag ikke et andet uddannelsesmiljø. I Syddanmark er der 
allerede en række eksempler på campus-dannelser, herunder i Grindsted, Tønder, Glamsbjerg og Nyborg  
 
Initiativ: 
Kommuner, uddannelsesinstitutioner og Region Syddanmark forpligter sig til at understøtte campusdannel-
ser med både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, hvor det er relevant. Uddannelsesinstitutio-
nerne skal bl.a. fokusere på et tættere fagligt samarbejde, samarbejde om administration og drift samt 
samarbejde om studiemiljø mellem uddannelserne, mens kommunerne i forbindelse med campusdannelsen 
bl.a. skal involvere sig ved at understøtte et samarbejde omkring brobygning fra grundskolen, evt. placere 
10. klasse i campus og bidrage med evt. planarbejde. Region Syddanmark bistår i projektudviklingen med 
rådgivning og sparring i forhold til kriterierne for uddannelsespuljen. 
 
Såfremt initiativet prioriteres vil Syddansk Uddannelsesaftale drøfte muligheder og barrierer for nye cam-
pusdannelser med gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og 10.klasse. 
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D: Øget synliggørelse af erhvervsuddannelserne som et attraktivt uddannelses- og karrierevalg 
En af årsagerne til, at flere unge ikke vælger en erhvervsuddannelse er, at de unge og deres forældre ikke i 
tilstrækkelig grad har kendskab til erhvervsuddannelserne og de muligheder, som de giver.  
 
Fx angiver knap otte ud af ti forældre, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser, mens seks ud af ti 
angiver, at de ved mindst om EUX og erhvervsuddannelserne. Samtidig regner knap otte ud af ti forældre til 
børn mellem 14 og 23 år med at vejlede deres børn mod en gymnasial uddannelse, mens kun en ud af ti 
forældrene regner med at vejlede deres børn mod en erhvervsuddannelse. Endelig er der mange, som ikke 
har et kendskab til, hvilke opgaver man arbejder med, hvis man tager en erhvervsuddannelse, fx til industri-
tekniker. Det medfører, at der er nogle erhvervsuddannelser, som der kun er begrænset søgning til på trods 
af, at de er velegnede til at kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.   
 
På den baggrund er der behov for, at erhvervsuddannelserne sættes på dagsordenen som et attraktivt ud-
dannelses- og karrierevalg. Derfor har bl.a. Syddansk Vækstforum medfinansieret en national forældre-
kampagne med 500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Forældrekampagnen skal bidrage til, 
at erhvervsuddannelserne indgår i forældrenes samtaler med de unge om valg af uddannelse og herved få 
flere unge til at søge en erhvervsuddannelse. Kampagnen er målrettet forældre, da de har en afgørende og 
ofte overset betydning og indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Kampagnen er startet 20. september 
2016 og slutter medio 2017. 
 
Initiativ: 
Region Syddanmark, kommuner, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til at samarbejde 
om at synliggøre erhvervsuddannelserne som et attraktivt uddannelses- og karrierevalg. Parterne forpligter 
sig til at udbrede og bakke op om forældrekampagnens aktiviteter således at der skabes størst mulig synlig-
hed og gennemslagskraft, fx ved at koordinere i forhold til åbent hus arrangementer, virksomhedsbesøg mv. 
Arbejdsmarkedets parter, kommuner og erhvervsskoler forpligter sig på at samarbejde om at synliggøre 
udvalgte erhvervsuddannelser i deres lokalområde. Det kan fx være ved at sætte særligt fokus på uddannel-
serne i jobcentret, hos UU, i erhvervskontoret, i de faglige udvalg, i de faglige organisationer og i branche-
organisationer i en periode.  
 
Såfremt initiativet prioriteres vil Region Syddanmark, kommuner, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets par-
ter sikre, at deres eget bagland kender til forældrekampagnen, og at der tages initiativer til at bakke kam-
pagnen op fx ved at informere om den på hjemmesiden, åben hus arrangementer mv.  
 
E: Samarbejde om praktikpladsindsats  
Adgangen til praktikpladser har betydning i forhold til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, og 
dermed om målsætningen om at 25 pct. af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse i 2020 kan 
realiseres. Overordnet set er der en udfordring i forhold til praktikpladser. I marts 2016 var 1.845 erhvervs-
skoleelever i Syddanmark i skolepraktik, mens 931 elever var praktikpladssøgende uden praktikplads. Der er 
dog stor spredning i behovet for og udbuddet af praktikpladser, også uddannelserne mellem. Der er således 
uddannelser, hvor der er mangel på praktikpladser, men også uddannelser, hvor praktikpladserne ikke kan 
besættes.  
 
Udfordringen med praktikpladser er ikke et nyt fænomen. Hverken i Syddanmark eller i Danmark generelt. 
Derfor er der på landsplan igangsat en del projekter, ligesom der er udarbejdet evalueringer, redskaber, 
videns- og inspirationskataloger mv. I Syddanmark er der ligeledes igangsat en række projekter for at skabe 
praktikpladser, herunder et projekt for at etablere praktikpladser til EUX-studerende. 
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Den netop indgåede trepartsaftale om bl.a. praktikpladser og ministeriets udmelding om den geografiske 
placering af erhvervsuddannelserne samt praktikpladscentre giver god anledning til at undersøge, hvordan 
man I Syddanmark kan forstærke indsatsen for at bidrage til at håndtere udfordringen med praktikpladser. 
Endvidere indgår arbejdet med praktikpladser i Region Syddanmarks budgetaftale for 2017.  
 
Initiativ: 
På baggrund af de justerede rammer for praktikpladsindsatsen forpligter erhvervsskoler, arbejdsmarkedets 
parter, Region Syddanmark og kommuner og øvrige relevante parter sig til at gå i dialog med henblik på at 
afdække, hvordan praktiskpladsindsatsen i Syddanmark bedst kan understøttes.  
 
Såfremt initiativet prioriteres vil Region Syddanmark tage initiativ til dialogen, bl.a. ved at afholde en vi-
densworkshop om praktikpladser. Erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter deltager heri. Endvidere 
kan Region Syddanmark afsætte midler i regionens uddannelsespulje i 2017 til en særlig indsats for at skaffe 
praktikpladser.  

 
F. Flere studenter på erhvervsuddannelserne 
Jævnfør indledningen har andelen, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen været faldende 
siden 2009. Til gengæld er der 71 pct. i Syddanmark, der vælger gymnasiet, når de skal påbegynde en ung-
domsuddannelse. Tallet har været stigende de senere år. Det er en udvikling, der har været kendt gennem 
længere tid, og som er en udfordring i forhold til, at Syddanmark i fremtiden kommer til at mangle faglærte. 
Derfor er der også taget en række initiativer, der skal gøre det mere attraktivt for de unge at vælge er-
hvervsuddannelserne, og mindske frafaldet på erhvervsskolerne.  
 
Der er imidlertid også meget der tyder på, at det er vanskeligt at gøre op med, at gymnasiet er et automa-
tisk og populært valg for mange unge. Derfor kan der, parallelt med at der arbejdes for at få flere fra grund-
skolen til at tage og gennemføre en erhvervsuddannelse, også arbejdes på at få flere studenter til at vælge 
en erhvervsuddannelse. Det skal bl.a. ses i lyset af, at der blandt studenterne er ca. 25 pct. som ikke er gået 
i gang med en videregående uddannelse 2 år efter afslutning af en gymnasial uddannelse. Fem år efter af-
slutning af en gymnasial uddannelse er der stadig ca. 10 pct. som ikke har gennemført en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse. På den baggrund er der et potentiale i forhold til at få flere studenter til at vælge 
en erhvervsuddannelse, særligt hvis det kan ske på en sådan måde, at det bliver så samfundsøkonomisk 
hensigtsmæssigt som muligt.  
 
Initiativ: 
Region Syddanmark, erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter, kommunerne og de videregående uddan-
nelsesinstitutioner forpligter sig til at samarbejde om at synliggøre, at en erhvervsuddannelse også kan 
være et attraktivt uddannelsesvalg for studenter. Konkret kan der fx etableres lokale partnerskaber mellem 
jobcentre, de gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser, UU-centre og erhvervskontorer om at 
italesætte en erhvervsuddannelse som en attraktiv karrierevej overfor unge med en gymnasial uddannelse 
og deres forældre både ved infomøder, ved samtaler med unge og på elektroniske platforme. Der kan end-
videre arbejdes for at oprette særlige erhvervsuddannelser målrettet unge med en gymnasial baggrund. 
Herved vil de unge kunne få merit for deres gymnasiefag og skoledelen af erhvervsuddannelsen kan afkor-
tes.  

 
Såfremt initiativet prioriteres vil Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum i deres behandling af pro-
jektansøgninger være opmærksom på, at der er opbakning til initiativet fra denne kreds. Dertil vil Syddansk 
Uddannelsesaftale drøfte muligheder og barrierer for at parterne i Syddansk Uddannelsesaftale kan bidrage 
til at synliggøre erhvervsuddannelserne for studenterne. 
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G: Erhvervsrettede efterskoler 
De unges kendskab til erhvervsuddannelserne er begrænset og en del vælger derfor pr. automatik det al-
mene gymnasium, fordi det er det de kender, og det kammerater og forældre prioriterer. Hvis de unge i 
højere grad får konkrete erfaringer med virksomheder og erhvervsuddannelser, er der flere, der får øje på 
erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej.  
 
Mange unge vælger at tage 9. eller 10. klasse på efterskole. Et efterskoleophold er et unikt skoleår med 
fokus på det sociale fællesskab og de unges faglige og personlige udvikling. Traditionelt har mange eftersko-
ler tilbudt idrætslinjer eller kreative linjer som fx musik og drama, mens der er meget få efterskoler der 
udbyder erhvervsrettede linjefag.  
 
Hvis de unge på efterskolen også fik mulighed for at vælge en erhvervsrettet linje fx en robotlinje, en ener-
giteknologilinje, en iværksætterlinje eller en bygningslinje, så ville disse unge få øget kendskab til både er-
hvervsuddannelser og konkrete jobmuligheder efter en erhvervsuddannelse. Det vil få flere unge til at væl-
ge en erhvervsuddannelse efter efterskoleopholdet.  
 
Initiativ: 
Region Syddanmark, erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter forpligter sig på at arbejde for flere samar-
bejder mellem efterskoler, erhvervsskoler og virksomheder med henblik på, at flere efterskoler får erhvervs-
rettede linjer, valgfag og temauger. Efterskoleforeningen har allerede etableret ”Task force 40”, som er et 
samarbejde mellem efterskolerne, erhvervsskolerne, arbejdsgiverne og fagbevægelsen om at få flere efter-
skoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse.  
 
Såfremt initiativet prioriteres vil Region Syddanmark tage kontakt til efterskoleforeningen samt erhvervs-
skolerne i Syddanmark med henblik på at undersøge mulighederne for at udvikle et projekt, der skal udvikle 
nye erhvervsrettede linjer, valgfag og temauger på ca. 30 efterskoler i Syddanmark. Region Syddanmark 
bistår endvidere i en evt. projektudvikling med rådgivning og sparring i forhold til kriterierne for uddannel-
sespuljen. 
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Den 7. oktober 2016 

Region Syddanmark 
KKR Syddanmark  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
 
 
 
Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse 
 
Diskussionsoplæg til politisk møde vedrørende fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft, d. 
14.oktober 2016 
 
Flere unge skal uddannes, men der er også behov for, at flere voksne i den nuværende arbejdsstyrke bliver 
løftet kompetencemæssigt, særligt fra ufaglært til faglært, ligesom flere faglærte skal videreuddan-
nes. Prognoser viser, at der bliver mangel på især faglært arbejdskraft i årene frem mod 2025. De kan være 
opgjort på forskellige måder, men tendensen er den samme. Således forventes den samlede efterspørgsel 
efter faglærte i Syddanmark at stige med ca. 24.000 fra 2013 til 2025 i Region Syddanmarks seneste prog-
nose1. Med ca. 22 pct. af arbejdsstyrken (20-64-årige), som er ufaglærte i Syddanmark, er der et stort uud-
nyttet potentiale. 
 
Der er imidlertid meget få ufaglærte voksne, som gennemfører en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. 
Kun 3 pct. af de personer, der i 2008 var ufaglærte, gennemførte således i løbet af de følgende fire år en 
erhvervsuddannelse ifølge EVA. Det på trods af, at det er muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse på 
kortere tid gennem den såkaldte erhvervsuddannelse for voksne (EUV) tidligere kaldet GVU eller voksen-
lærlingen-ordningen.  
 
De senere år har aktiviteten på offentlig voksen- og efteruddannelse (VEU) været faldende. Ifølge EVA an-
vender 41 pct. af de virksomheder, der beskæftiger ufaglærte, anvender aldrig AMU til opkvalificering af 
deres ufaglærte medarbejdere. Der er derfor et betragteligt potentiale for kvalificeret arbejdskraft ved at 
efteruddanne en større del af de voksne i arbejdsstyrken.   
 
Der er allerede gennemført reformer og igangsat mange initiativer i forhold til kompetenceløft af ledige og 
beskæftigede på såvel nationalt, kommunalt og regionalt niveau. Ligeledes har aktørerne på tværs af admi-
nistrative niveauer i Syddanmark fokus på at lave fælles indsatser, der bidrager til, at virksomheder har 
adgang til den nødvendige kompetente arbejdskraft fremover. Senest har Syddansk Vækstforum indgået 
erhvervspartnerskabsaftaler med Trekantområdet Danmark og forventer at at indgå en aftale med Udvik-
ling Fyn , hvor kompetenceudvikling indgår som et konkret indsatsområde i forhold til at skaffe virksomhe-
derne kvalificeret arbejdskraft. Endvidere arbejdes der med kvalificeret arbejdskraft som en del af det vest-
danske samarbejde mellem de tre vestdanske vækstfora. 

                                                           
1
 Kilde: ”Analyse af det fremtidige behov for faglært arbejdskraft”, Region Syddanmark, 2016. Opgørelsen er baseret 

på den regionaløkonomiske model Sam-K/Line. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår manglen på faglært arbejds-

kraft til 72.000 på landsplan i 2025 i ”Antallet af faglærte falder i Danmark”. Juli 2016. 
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Den nyligt indgåede trepartsaftale indeholder også en række andre initiativer, der skal forebygge mangel på 
kvalificeret arbejdskraft. Det skal blandt andet ske ved at sikre lønmodtagerne gode muligheder for løben-
de opkvalificering via et styrket voksen- og efteruddannelsessystem. Det er aftalt at lave et 360 graders 
eftersyn af hele voksen efteruddannelsessystemet. I den forbindelse blev der nedsat et ekspertudvalg og et 
referenceudvalg som i maj 2017 skal aflevere en rapport med fokus på at sikre kvalitet og et mere struktu-
reret voksen- og efteruddannelsessystem. Dette arbejde skal der naturligvis tages højde for. 
 
Hvis brugen af voksen- og efteruddannelse skal øges i Syddanmark, er det derfor nødvendigt, at alle rele-
vante parter bidrager hertil og trækker i samme retning. 
 
UDFORDRINGER 
Grundlæggende er der to målgrupper af voksne, som opkvalificeringsindsatsen kan rettes mod, nemlig be-
skæftigede og ledige. Afhængigt af hvilken gruppe, som skal opkvalificeres, rejser der sig forskellige udfor-
dringer, fordi den sammenhæng målgruppen indgår i, er forskellig.  
 
Øget opkvalificering af beskæftigede: 
 

1) Blandt virksomheder og medarbejdere er der et begrænset kendskab til mulighederne for efter- og 
videreuddannelse. I mange virksomheder er der ikke tradition for at efteruddanne medarbejdere i 
stort omfang, og nogle virksomheder er ikke af den opfattelse, at deres medarbejdere har behov 
for efteruddannelse. 

2) Udbuddet af efteruddannelse matcher ikke i tilstrækkelig grad virksomhedernes behov i forhold til 
indhold, kvalitet og fleksibilitet.  

3) Efteruddannelse kan være vanskeligt at passe ind i virksomhedens daglige drift, både når virksom-
heden står over for at ordreindgangen er stigende eller faldende.  

4) Efteruddannelse kan på den korte bane være en økonomisk omkostning for virksomhederne, og 
der kan være en risiko for, at medarbejderen ikke bliver i virksomheden lang tid nok til, at investe-
ringen er tjent ind.  

5) Medarbejderne er ikke altid motiveret for efteruddannelse pga. fx dårlige skoleerfaringer, ekstra 
transport- og arbejdstid mv. 

6) Der skal ofte samles et helt hold førend efteruddannelse kan igangsættes. 
 
Øget opkvalificering af ledige: 
 

1) Nogle ledige mangler grundlæggende personlige og faglige forudsætninger for efteruddannelse til 
faglært niveau. 

2) De ledige er ikke altid motiveret for efteruddannelse pga. fx dårlige skoleerfaringer, indtægtsned-
gang (fra dagpenge/kontanthjælp til SU eller SVU) i en periode og øgede transportomkostninger. 

3) I beskæftigelsessystemet kan det være vanskeligt at sætte ordninger og uddannelsesløft i spil. 
4) Kendskab i jobcentrene til mulighederne for efter- og videreuddannelse skal styrkes 
5) Samarbejde på tværs af jobcentre om at sikre tilstrækkeligt med volumen til at kunne gennemføre 

efteruddannelsesforløb skal øges  
6) Udbuddet af efteruddannelse er ikke tilstrækkeligt fleksibelt i forhold til virksomhedernes behov.  
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FORSLAG TIL INITIATIVER  
Nye initiativer skal bygge videre på og koordineres med eksisterende initiativer og indsatser, således at de 
supplerer disse.  
 
På den baggrund er der udarbejdet følgende forslag til initiativer:   
 

Initiativer 

A: Mere målrettede efteruddannelsestilbud og tilstrækkelig volumen til holddannelse  

B: Flere faglærte i Syddanmark igennem en styrket opsøgende indsats 

 
A: Mere målrettede efteruddannelsestilbud og tilstrækkelig volumen til holddannelse  
Der er behov for at øge ledige og beskæftiges kompetencer, for at virksomhederne har adgang til kvalifice-
ret arbejdskraft. I den forbindelse er det vigtigt, at efteruddannelsestilbuddene til stadighed matcher virk-
somhedernes kompetencebehov, samtidig med, at det ofte er nødvendigt at genere et tilstrækkeligt volu-
men i antallet af deltagere, for at et konkret efteruddannelsestilbud kan gennemføres. Det kan særligt være 
en udfordring for mindre virksomheder, og mere specialiserede efteruddannelsesaktiviteter.  
 
Derfor er der behov for, at der i øget grad arbejdes for at etablere specifikke samarbejder mellem grupper 
af virksomheder med samme kompetencebehov og udbydere af efteruddannelser om udvikling og afhol-
delse af efteruddannelsestilbud, som matcher virksomhedernes specifikke kompetencebehov. Der skal 
både fokuseres på at udvikle målrettede efteruddannelsestilbud og på at sikre deltagere nok til at kunne 
gennemføre de efterspurgte efteruddannelsestilbud. Herunder er arbejde med motivationen hos deltager-
ne væsentlig såvel i forhold til egen branche og til evt. at lave brancheskift. 
 
Mere målrettede efteruddannelsestilbud, som rent faktisk gennemføres, vil også give jobcentrene bedre 
muligheder for at tilbyde ledige opkvalificering inden for et kompetencefelt, som virksomhederne efter-
spørger. Herved er der gode muligheder for de ledige for at få job efter deltagelse i efteruddannelsestil-
buddet. 
 
For hurtigt at kunne udbydes skal efteruddannelsestilbuddene ligge inden for rammerne af eksisterende 
efteruddannelser. Det kunne fx være inden for industriteknikerområdet eller akademiuddannelsen i Auto-
mation og drift, hvor der fx kunne være behov for, at der udvikles et nyt valgfag.  

 
Initiativ: 
Arbejdsmarkedets parter, Syddansk Vækstforum, kommuner, VEU-centre og erhvervsskoler (taskforcen2) 
forpligter sig på at undersøge mulighederne for et fælles projekt om etablering af branchespecifikke efter-
uddannelsesnetværk mellem grupper af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og gerne jobcentre om 
udvikling og afholdelse af efteruddannelsestilbud for beskæftigede og ledige. Udgangspunktet er opkvalifi-
cering af virksomhedernes medarbejdere fra ufaglærte til faglærte ved brug af erhvervsuddannelse for 
voksne (EUV) inden for de erhvervsuddannelser, som virksomhederne mangler. Hertil kan der være gode 
muligheder for også at samtænke opkvalificering af ledige i forhold til branchens behov. Konkret skal der i 
projektet etableres et antal branchespecifikke, geografisk afgrænsede efteruddannelsesnetværk med virk-
somheder og erhvervsskoler som de vigtigste aktører. I netværkene kan der f.eks. arbejdes med identifikati-
on af branchens kompetencebehov og udvælgelse af de erhvervsuddannelser (EUV) der skal satses på, til-

                                                           
2
 Der er nedsat en task force, som på vegne af alle erhvervsskoler i Syddanmark skal udvikle få, men gode projekter til 

Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft, som kan udrulles i hele regionen. 
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pasning af de udvalgte erhvervsuddannelser (inden for uddannelsens rammer) målrettet branchens kompe-
tencebehov, fx ved udvikling af særligt valgfag/linje, og fælles planlægning og udbud af de udvalgte og til-
passede erhvervsuddannelser til virksomheder og medarbejdere i branchen samt ledige. 
 
Såfremt initiativet prioriteres vil arbejdsmarkedets parter afdække, hvilke brancher eller grupper af virk-
somheder, der vil være med i et projekt om etablering af branchespecifikke efteruddannelsesnetværk. Dertil 
vil KKR-sekretariatet undersøge hvilke lokale erhvervskontorer i Syddanmark, der vil gå ind i et projekt om 
etablering af branchespecifikke, geografisk afgrænsede efteruddannelsesnetværk blandt deres lokale virk-
somheder. Endvidere vil erhvervsskolernes repræsentant i Syddansk Vækstforum undersøge, hvilke er-
hvervsskoler, der er interesseredei at indgå i et projekt om etablering af branchespecifikke, geografisk af-
grænsede efteruddannelsesnetværk. . På baggrund af tilbagemeldingerne vil Region Syddanmark bistå med 
rådgivning og sparring i forhold til et konkret projekt målrettet Syddansk Vækstforums indsats for kvalifice-
ret arbejdskraft..  
 
B: Flere faglærte i Syddanmark igennem en styrket opsøgende indsats 
Der er allerede i dag mangel inden for en række erhvervsuddannelsesområder, og prognoser viser, at situa-
tionen forværres i de kommende år, samtidig med at efterspørgslen for ufaglærte falder. Der er samtidig et 
begrænset kendskab til efter- og videreuddannelsestilbuddene og ligeledes til de tilskudsordninger, be-
skæftigelsesordninger og kompetencefonde, som skal gøre det lettere og mere attraktivt at efteruddanne 
sig. Mulighederne udnyttes derfor ikke i tilstrækkelig grad i dag.  
 
Der er allerede igangsat flere initiativer i forhold til information og opsøgende indsatser vedrørende efter-
uddannelsestilbud til ledige og beskæftigede. Det gælder både jobcentrenes og VEU-centrenes generelle 
indsatser, samt konkrete projekter, der indeholder aktiviteter, der informerer om og motiverer virksomhe-
der og deres medarbejdere samt ledige til opkvalificering fra ufaglært til faglært med henblik på at imøde-
komme manglen på kvalificeret arbejdskraft. Det er f.eks. Vækstforums igangværende projekter ”Fremti-
dens arbejdskraft” og ”Kompetencevækst”.  
 
Erfaringerne fra målrettet opsøgende indsatser er generelt gode, og derfor er det oplagt at intensivere dis-
se former for tiltag. Det kan fx være ved at koble voksenlærlingeordningen for både beskæftigede og ledige 
ufaglærte samt uddannelsesløft for ledige ufaglærte sammen med en aktiv fokuseret indsats for opsøgning 
af virksomheder med interesse for opkvalificering af ufaglærte inden for mangelområder.  

 
Initiativ: 
Det foreslås, at VEU-centrene, kommuner, arbejdsmarkedets parter, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering samt Region Syddanmark forpligter sig til undersøge mulighederne for et fælles projekt, der i højere 
grad skal synliggøre og bringe de tilbud i anvendelse, som kan bidrage til, at der skabes flere faglærte inden 
for områder, hvor syddanske virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Det kan fx være ved brug 
af voksenlærlingeordningen for både beskæftigede og ledige ufaglærte samt uddannelsesløft for ledige 
ufaglærte. Endvidere er det vigtigt, at der etableres og indarbejdes samarbejdsrelationer, fælles arbejds-
gange og metoder, så den styrkede opsøgende indsats kan fortsætte efter projektudløbet, Region Syddan-
mark bistår i projektudviklingen med sparring og rådgivning i forhold til Syddansk Vækstforums indsatser, 
herunder at der bl.a. skal være tale om hele kompetenceløft samt at der skal sikres en samordning og koor-
dinering med de øvrige initiativer, som Syddansk Vækstforum har støttet, fx EUX – en del af svaret, så som 
Fremtidens arbejdskraft og Kompetencevækst. 
 
Såfremt initiativet prioriteres vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tage kontakt til jobcentrene 
for at afdække hvilke jobcentre, der vil gå ind et projekt om en styrket opsøgende indsats med særligt fokus 
på voksenlærlingeordningen og uddannelsesløft for ledige. Ligeledes informeres VEU-centrene om initiativet 
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og det afdækkes, hvilke VEU-centre, der vil gå ind i et projekt om en styrket opsøgende indsats. Endvidere vil 
KKR-sekretariatet tage kontakt til de lokale erhvervskontorer, ligesom arbejdsmarkedets parter vil kontakte 
deres bagland for at undersøge, hvem og hvordan de vil kunne deltage i en styrket opsøgende indsats. På 
baggrund af tilbagemeldingerne tager Region Syddanmark initiativ til et indledende sparringsmøde i forhold 
til Vækstforums indsatser.  
 



2.3 Rammeaftale – politisk proces
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Til socialudvalg i kommuner og Region

Kære syddanske socialudvalg

KKR Syddanmark inviterer hermed socialudvalg i kommuner og Region i 
Syddanmark til at bidrage til Rammeaftalen 2018 med bud på overordnet 
langsigtet politisk strategisk retning samt konkrete temaer.

Rammeaftale 2018
Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordinering af 
det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I 
forbindelse herved laves der hvert år en rammeaftale, der godkendes af 
kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. 

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til 
at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede 
socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af 
en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. 

Tidligere politisk involvering
Flere kommunalpolitiske fagudvalg har ønsket at komme tættere på 
udformningen af rammeaftalen og bidrage med temaer til aftalen. KKR 
Syddanmark opfordrer derfor nu de kommunale og regionale socialudvalg 
til at deltage i formulering af rammeaftalen for 2018. 

Fokus rettes dels mod en overordnet langsigtet politisk strategisk retning 
for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen gældende for 
2018.

Opfordringen fra KKR Syddanmark rammesættes ud fra de krav og 
forventninger, der er knyttet til rammeaftalen som styrings- og 
udviklingsredskab. 

De lokale drøftelser kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
 Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane? 
 Hvad vil vi være kendt på i Syddanmark? 
 Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet? 
 Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

Lokale drøftelser
De lokale udvalg har mulighed for at invitere lokale Handicapråd, 
Udsatteråd og lignende i den lokale proces. 
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Proces for ny aftale
De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en politisk 
temadag den 9. marts 2017, kl. 12.00 - 16.00.

Proces:
 Februar-marts: De indkomne initiativer grupperes efter temaer
 9. marts: På den politiske temadag vil der være politiske oplæg 

samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal 
indskrives i rammeaftalen.

 Maj: Socialdirektørforum drøfter efterfølgende resultatet af 
temadagen og der formuleres et udkast til en ny rammeaftale.

 Maj- juni: Udkast til Rammeaftale 2018 drøftes på møde i kredsen 
af kommunaldirektører samt KKR Syddanmark efterfulgt af 
godkendelse.

Tilbagemelding fra de lokale drøftelser
Vi skal bede om en tilbagemelding fra jeres lokale drøftelser senest den 
15. februar 2017. Tilbagemeldingerne skal ske til KKR Syddanmarks 
sekretariat, Birgitte Lambrechtsen på mailadressen bel@kl.dk.

Vi vedhæfter et forslag til en sagsfremstilling for jeres politiske drøftelse.

Med venlig hilsen

Egon Fræhr Jacob Bjerregaard
Borgmester Borgmester
Formand Næstformand 
KKR Syddanmark KKR Syddanmark
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Fakta om rammeaftalen
Ifølge bekendtgørelsen er rammeaftalen ”et planlægnings- og 
udviklingsværktøj, som skal sikre en åben dialog om udviklingen på det 
sociale område”. Rammeaftalerne skal således koordinere udviklingen i 
forholdet mellem kommunernes behov og det samlede udbud af 
eksisterende tilbud, der findes i regionen.

Rammeaftalen indeholder en række krav til erfarings- og udviklingslinjer, 
forslag til nye tilbud, inddragelse af brugere og pårørende og håndtering 
akutte situationer. Rammeaftalen skal ikke omfatte hele det sociale 
område. Der er kun krav om, at aftalen dækker de tilbud, Regionen har 
pligt til at levere til kommunerne, dvs. det, der under arbejdet forud for 
strukturreformen er blevet betegnet som kan-området.

Styringsaftalen skal fastlægge spilleregler for samarbejdet mellem køber 
og sælger. Det er op til kommunerne i den enkelte region i fællesskab 
selv at udfylde styringsaftalen med de emner, der regionalt er enighed 
om at indgå aftaler af styringsmæssig karakter om. 

Styringsaftalerne skal dog indeholde følgende:
• Angivelse af aftalens konkrete omfattede tilbud
• Aftaler om takstudvikling for omfattede tilbud
• Aftaler om prisstruktur for omfattede tilbud
• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
• Aftaler om principper for eventuel indregning af driftsherrers 

udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud
• Aftaler om afregningsfrister
• Tilkendegivelse om kommunal overtagelse af regionale tilbud 

samt i hvilket omfang de vil være til rådighed for øvrige 
kommuner

Udviklingsstrategien fokuserer på den faglige udvikling af tilbuddene på 
det specialiserede socialområde. Samtidig skal udviklingsstrategien give 
et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud.



2.4 KKR debat om udvikling på voksensocialområdet
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NOTAT

Synopsis for socialpolitisk udspil

Formål og baggrund
Socialområdet er i dag i en rivende udvikling drevet af et ønske om at øge 
borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen 
på nye måder, som styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer 
rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. Det 
udfordrer aktørerne på området. 

KL ønsker derfor at invitere til dialog om socialområdet. Det er et område, 
som betyder meget for mange aktører – og som alle har en interesse i er 
veldrevet til gavn for de borgere, som har brug for støtte i hverdagen. Der er 
mange perspektiver og tilgange til området; det er f.eks. blevet tydeligt i 
forbindelse med revision af servicelovens voksenbestemmelser.

KL har valgt at sætte et særligt fokus på voksensocialområdet fra efteråret 
og frem til foråret 2017. Der er behov for en forstærket dialog med bl.a. 
brugerorganisationer og de faglige organisationer om området. Dialogen vil 
bl.a. finde sted på et dialogmøde den 10. november 2016, hvor KL har 
inviteret interessenterne på området. Derudover planlægger KL og DH i 
fællesskab at afholde fem regionale konferencer for de lokale handicapråd 
og de regionale dialogfora.

I perioden frem til foråret udarbejdes og offentliggøres analyser og 
anbefalinger, som vil være en del af det endelige udspil for at understøtte 
den løbende debat og dialog. Der vil således i hele processen være fokus på 
en offensiv markering i medierne. Processen løber frem til Social- og 
Sundhedspolitisk Forum maj 2017, hvor KL samler anbefalinger og 
budskaber i et socialpolitisk udspil. Dette udspil skal sætte retning for 
kommunernes videre arbejde og politikudvikling på voksensocialområdet 
gennem en række konkrete anbefalinger.
 
Formålet med at iværksætte en forstærket indsats på socialområdet, 
herunder at udarbejde et udspil, er:

 At skabe en platform for en konstruktiv dialog med interessenter på 
området – brugerorganisationer, faglige organisationer, Folketing 
mv.  

 At understøtte kommunernes politikudvikling på voksen-
socialområdet.

Anbefalingerne vil ikke alene vedrøre socialområdet, men også koblingen 
mellem beskæftigelses- og socialområdet, som kan bidrage til at øge 
beskæftigelsen for udsatte borgergrupper. 

Der er nedsat en kommunal følgegruppe, som har til formål at kvalificere 
indhold og anbefalinger i udspillet.
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NOTAT

Disposition for udspillet  
Udspillet forventes at følge nedenstående disposition, hvor indhold og 
sigtelinjer er skitseret nedenfor.

1. Kommunernes ambitioner for socialområdet 
2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde 
4. Nye behov – nye indsatser
5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som forberedelse 

til voksenlivet 
6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer 
8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange 

indgange til kommunen
9. Boligområdet trænger til et eftersyn
10. De styringsmæssige rammer  
11. Kvalitet i de kommunale indsatser  

1. Kommunernes ambitioner for socialområdet 
Velfærdssamfundet er skabt af aktive borgere – og uden bidrag fra langt de 
fleste borgere kan det ikke fungere. Den bærende ide bag 
velfærdssamfundet er at skabe grundlaget for et godt liv for det enkelte 
menneske, hvor fundamentale ingredienser i et godt liv er aktivitet og 
deltagelse. 

De fleste mennesker kan og vil gerne deltage i fællesskabet. Fællesskabet 
forstået som det at være en del af en familie, have et arbejde, have venner 
og fritidsinteresser osv. Men vi ved samtidig godt, at ikke alle har lige 
muligheder for det.

Kommunernes ambition for fremtidens socialpolitik er, at bidrage til at flere 
fællesskaber åbner sig for de borgere, som i dag ser sig sat udenfor pga. 
psykiske vanskeligheder, handicaps og sociale problemer. Nogle 
problemstillinger er for komplekse til, at én organisationsform eller faglighed 
kan løse dem alene. Og det må siges at karakterisere de problemstillinger, 
som traditionelt søges løst gennem socialpolitikken. Vi har derfor brug for at 
bygge videre på eksisterende samarbejdsrelationer med civilsamfundet, 
virksomheder og regioner mv. Men også at der tænkes nyt, og i den 
sammenhæng, at vi i langt højere grad end i dag ser de berørte borgere og 
deres netværk som en aktiv del af løsningen.

For der er faktisk forskningsmæssigt belæg for, at hvis ikke borgeren tager 
ejerskab til indsatsen, så er chancen for succes begrænset. Mange 
kommuner har allerede i dag gode erfaringer med at gå nye veje, hvor 
borgernes stemme får plads og giver mulighed for at nytænke dialogen med 
og indsatserne for de berørte borgere. Vi skal turde tage ved lære af 
borgernes erfaringerne og inddrage dem aktivt i udviklingen af vores sociale 
indsatser.

Kommunerne skal i dialog med brugere og medarbejdere fortsætte de 
senere års udvikling, hvor vi er gået fra et omsorgs- til et rehabiliterings- og 
udviklingsperspektiv. De kommunale medarbejdere har i dag i langt højere 
grad end tidligere en rolle i at facilitere, at borgeren – så vidt er muligt – lever 
et liv på egne præmisser, frem for alene at yde borgeren en række services. 
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Vi skal i fællesskab både nationalt og lokalt adressere de udfordringer, som 
vi står over for. Ligesom man på sundhedsområdet taler om ’mest mulig 
sundhed for pengene’, skal vi også turde drøfte med hinanden, hvordan vi 
får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de penge, som vi bruger på 
området. I den sammenhæng er det væsentligt at slå fast, at det også er 
’socialt’ at tænke beskæftigelse. Uanset om en beskæftigelse sker på 
ordinære eller særlige vilkår vil det for mange være en adgangsbillet til nye 
fællesskaber, som styrker den enkeltes handlemuligheder og styrke til at 
mestre eget liv. 

Socialpolitikken skal fortsat udgør et stærkt sikkerhedsnet for dem med 
størst behov, men der er brug for et nyt fokus i samarbejdet med borgeren 
og netværket omkring denne.

I kommunerne er vi klar til at løse vores del af den fælles opgave. Nu er 
tiden kommet til et gearskifte, så vi får besvaret nogle af de centrale 
spørgsmål, som har presset sig på i en årrække.

1. Hvordan fastholder og styrker vi fokus på rehabilitering og 
egenmestring i de sociale indsatser? Hvordan sikrer vi, at borgerne 
profiterer af de sociale indsatser? Og hvordan får borgeren en reel 
stemme og medansvar? 

2. Hvordan håndterer vi det stigende antal borgere, som har behov for 
en social indsats, når opgaven skal løses inden for den samme eller 
en mindre økonomisk ramme? Hvilke samarbejdsformer er der 
behov for mellem kommuner og regioner på særligt psykiatri- og 
sundhedsområdet? 

3. Hvilken rolle skal borgerens netværk og civilsamfundet spille i 
forhold til at styrke livssituationen for borgere med handicap og 
socialt udsatte?

4. Hvad er den nationale plan for tilvejebringelse af billigere almene 
boliger og øget fleksibilitet i anvendelsen af eksisterende almene 
boliger?

5. Hvordan håndterer vi, at en gruppe udsatte borgere ikke er i 
beskæftigelse, samtidig med stigende mangel på arbejdskraft? Og 
hvordan kan samspillet med virksomhederne omkring denne gruppe 
styrkes? 

6. Hvordan styrker vi kommunalt det tværgående samarbejde om 
borgere og familier med mange indgange til kommunen med fokus 
på selvforsørgelse og styrkelse af borgernes arbejdsidentitet? Og 
hvordan bidrager vi til, at sårbare børn og børn med handicap bliver 
klædt på til et aktivt voksenliv?

2. Hovedbudskaber – hvad skal der til?
Hovedbudskaber og anbefalinger formuleres med afsæt i nedenstående 
afsnit og de sigtelinjer, som er opstillet for hvert afsnit.
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3. Udviklingstendenser på det specialiserede socialområde 
Hvordan ser såvel nuværende som fremtidige brugergrupper ud på det 
specialiserede socialområde? Udspillet tager afsæt i et overblik over de 
faktorer og bevægelser, der nu og i fremtiden påvirker efterspørgslen på det 
specialiserede socialområde. 

For at kunne dokumentere udviklingen på det specialiserede socialområde, 
herunder udviklingen i brugergruppen, er det nødvendigt at basere sig på 
undersøgelser med afsæt i såvel økonomidata, fremskrivninger, samt 
udvikling i det regionale sundhedsvæsen. Det giver ikke nødvendigvis 
direkte svar på udviklingen i brugergruppen på det sociale område, men kan 
være med til at afdække udviklingstendenser, herunder eksterne 
påvirkninger af efterspørgsel og behov for opgaveløsning. 

I afsnittet gives der en karakteristik af nutidens brugere af ydelser til voksne 
på det specialiserede socialområde. Det være sig i forhold til alder, primære 
funktionsnedsættelser, arbejdsmarkedstilknytning mv. 

Blandt tendenserne ses blandt andet: 
 En markant vækst i antallet af borgere, der visiteres til 

socialpædagogisk støtte uden at dette modsvares af et tilsvarende 
fald i antallet af borgere i botilbud efter servicelovens §§107-108. 
Stigningen kan således ikke alene forklares med den omlægning, 
der er sket i botilbud, hvor langt flere tilbud i dag oprettes efter 
almenboligloven med tilknyttet socialpædagogisk støtte.

 En fortsat stigning i antallet af hjemløse på 23 pct. fra 4.998 i 2009 til 
6138 i 2015. Der ses i perioden en særlig stor stigning blandt unge 
hjemløse, om end stigningen er aftaget noget fra 2013-2015.

 En markant stigning i antallet af børn, unge og voksne, der udredes i 
behandlingspsykiatrien og behandles for psykiske problemstillinger. 
Den væsentligste relative stigning ses indenfor ADHD, PTSD og 
autisme. Den største absolutte stigning ses indenfor diagnoserne 
ADHD, depression, angst og akutte belastningsreaktioner. 

 Et historisk fald i indlæggelsestid i psykiatrien og i antallet af 
sengepladser i psykiatrien.

 Flere borgere i psykiatrisk behandling end tidligere er i dag i 
beskæftigelse. Det kan skyldes, at det i dag er et ændret segment, 
der behandles i psykiatrien. 

 En høj koncentration af socialt udsatte med psykiske 
problemstillinger, misbrug mv. i udsatte boligområder.

 Flere personer med forskellige fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser, herunder bl.a. personer med sklerose, 
cerebral parese, rygmarvsskade, muskelsvind og 
udviklingshæmning, er i kontakt med det regionale sundhedsvæsen.

 En stigning i fleksjob og særlig i minifleksjob (1-10 timer), som oftest 
besættes af udsatte voksne og et markant fald i antallet af 
tilkendelser af førtidspension. 

Ovenstående tendenser vil blive forsøgt uddybet med fremskrivninger blandt 
andre målgrupper på området, herunder hvilke bevægelser der sker ift. bl.a. 
børn med fødselsskader, personer med hjerneskade, borgere med 
udviklingshæmning mv. 
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4. Nye behov – nye indsatser 
Socialpolitikken bevæger sig i flere arenaer, hvor de berørte borgere vil have 
forskellige behov for indsatser. Forebyggelse og tidlige indsatser kan 
bidrage til, at mennesker kan blive i deres bolig eller job og uddannelse; 
andre kan have behov for en mere kortvarig og intensiv støtte f.eks. i 
forbindelse med psykiske vanskeligheder; mens andre igen vil have behov 
for længere eller ligefrem livslang støtte for at kunne mestre deres hverdag.

Rehabilitering har de senere år stået centralt i de kommunale indsatser, hvor 
fokus er på, hvordan mennesker kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i 
samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelser eller sociale problemer.
Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem borgeren og fagfolk, og vil 
ofte også kræve involvering af pårørende og netværk for at lykkes. 
Rehabilitering sker altså sammen med borgeren – og kan ikke gøres for 
borgeren. 

De kommunale indsatser bør samtidig afspejle, at målgrupperne for sociale 
indsatser ændrer sig jf. afsnit 3. Nogle målgrupper vil have behov for en 
fokuseret udredning og midlertidig støtte til at få styr på deres tilværelse 
f.eks. borgere med angst og depression, men andre f.eks. ældre borgere 
med udviklingshæmning vil have behov for øget sundhedsfaglige ydelser. 

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 De specialiserede indsatser skal understøtte et rehabiliterings- og et 

habiliteringsperspektiv. 
 Indsatserne skal tilrettelægges, så borgerens eget perspektiv og 

medansvar styrkes. 
 Der er behov for en øget differentiering i ydelser, som understøtter 

tidsafgrænsede og målrettede forløb.
 Livskvalitet og deltagelse er et mål for alle og kan tage mange 

former.
 Netværk og civilsamfund får en mere fremtrædende rolle i at styrke 

udsatte borgeres mulighed for at deltage i fællesskaber.
 De kommunale kompetencer skal afspejle de ændrede behov i 

målgrupperne. 
 Velfærdsteknologi kan understøtte større selvhjulpenhed og bidrage 

til fleksible løsninger.
 

5. Fælles indsats for børn med funktionsnedsættelse som 
forberedelse til voksenlivet 

Hvis det skal lykkes at støtte flere voksne til et selvstændigt liv på egne 
præmisser, er der brug for, at indsatserne til børn og unge med nedsat 
funktionsevne og deres familier tænkes ind som en del af en langsigtet 
indsats, der ikke kun har fokus på familiernes situation frem til barnet fylder 
18 år, men også understøtter, at børnene og de unge så vidt muligt kan leve 
et selvstændigt liv som voksne. 

Selvom de lovgivningsmæssige rammer og kompensationsmulighederne til 
børn, unge og voksne er forskellige, så er formålet med hjælpen den 
samme, nemlig at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at 
lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, som det er formuleret i 
servicelovens formålsparagraf. 
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Analyser viser, at målgruppen af børn og unge med nedsat funktionsevne er 
i forandring. Der diagnosticeres i dag langt flere børn med 
autismespektrumforstyrrelse og ADHD, og flere børn og unge har 
angstproblemer i dag sammenlignet med tidligere jf. afsnit 3. Det stiller 
ændrede krav til de kommunale indsatser og ikke mindst det tværgående 
samarbejde mellem børne- og voksenområdet.

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Børnene og de unges situation skal ses i et livslangt perspektiv
 Indsatser til børn og unge samt deres familier skal tage højde for 

udviklingen i målgrupper
 Der er behov for en alliance med forældrene om at skabe den bedst 

mulige fremtid for deres børn og de unge
 Støtten til de unge skal være målrettet og tværgående, så den i 

højere grad ruster dem til at klare voksenlivet uden for hjemmet
 De fleste unge med nedsat funktionsevne drømmer om at leve et 

selvstændigt liv som voksne, og den livsindstilling skal forældre og 
kommuner støtte op om i fællesskab

 Læring og uddannelse er lige så vigtig for børn og unge med nedsat 
funktionsevne som for alle andre. Derfor skal skoler og 
socialområdet samarbejde om, at flere børn med nedsat 
funktionsevne får en uddannelse.

6. Styrket beskæftigelsesindsats for udsatte grupper 
Alle skal have mulighed for at få et job og alle som kan, skal bidrage på en 
arbejdsplads. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på 
arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer som fx minifleksjob, er der 
et godt fundament for at udsatte voksne kan få en plads på 
arbejdsmarkedet. Med fx ressourceforløb er det muligt at iværksætte særlige 
tværfaglige og helhedsorienterede planer, som netop kan være med til at 
sikre, at personer med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer kan 
komme i arbejde på sigt. Det er afgørende, at beskæftigelse og 
selvforsørgelse bliver løftet i et tværfagligt samarbejde. 

At få udsatte borgere i beskæftigelse kræver virksomheder, som ser 
borgerens styrker i stedet for udfordringer og ikke lader sig skræmme af fx 
psykiske diagnoser. Men også virksomheder, der er fleksible i forhold til at 
invitere ”anderledes” arbejdstagere ind. 

Erfaringerne viser, at en primær barriere for, at udsatte grupper kommer i 
job, er borgerens tro på egen kunnen og manglende motivation. Forskning 
viser samtidig også, at sagsbehandlerens og netværkets tro på, at borgeren 
kommer i job, er afgørende. Derfor er det vigtigt, at borgeren med støtte fra 
kommunen, organisationer og eget netværk arbejder målrettet mod at 
komme i beskæftigelse. Det kan være en afgørende faktor for, at den 
udsatte voksne kommer i beskæftigelse. 

Overordnede sigtelinjer i afsnittet er: 
 Alle skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og 

dermed bidrage på arbejdsmarkedet 
 Alle relevante aktører skal bidrage til at styrke borgerens vej mod 

beskæftigelse og selvforsørgelse. At styrke borgerens arbejdsidentitet er 
et fælles anliggende på tværs af alle fagligheder. 
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 Det sociale område kan med fordel spille en endnu større rolle i 
borgerens vej mod arbejde - særligt ud fra tanken om at ”det er socialt at 
tænke beskæftigelse”.

 Samspillet med virksomhederne skal styrkes. Virksomhederne skal i 
fremtiden i højere grad ansætte udsatte voksne og de skal klædes 
endnu bedre på til at kunne håndtere de udfordringer, som borgerne 
måtte have.

 Det gode match mellem borger og virksomhed er en afgørende faktor for 
en god start på arbejdsmarkedet. Der skal i højere grad fokus på at sikre 
at borgerens kompetencer og arbejdsopgaverne matcher

 Fleksible ansættelsesformer skal i stigende grad anvendes og der skal 
samarbejdes om udvikling af både arbejdsopgaver og borgerens 
arbejdspotentiale.

7. Bedre og mere effektive forløb på tværs af sektorer 
Borgere med forløb på tværs af sektorer oplever ofte at være deltagere i 
fragmenterede forløb, når de samtidig har behov for behandling i regionalt 
regi og støtteindsatser i kommunalt regi. Mange kommuner og regioner har 
derfor fokus på at styrke samspillet om – og med - borgere med behov for 
indsatser på tværs af sektorskel. 

Hvis det skal lykkes at arbejde efter borgerens mål og styrke den enkelte 
borgers oplevelse af et sammenhængende forløb, er det væsentligt, at der 
arbejdes ud fra en fælles forståelse og hvor relevant fælles tilgange og 
metoder. Det gøres i dag nogle steder gennem afprøvning eller udbredelse 
af metoder som Åben dialog, Assertive Community Treatment (ACT), 
Individual Placement and Support (IPS) mv. Der er tale om metoder, der 
inddrager medarbejdere på tværs af sektorer ud fra borgerens behov, 
snarere end ud fra organisatoriske logikker. 

Særlige udfordringer kan opstå i forbindelse overgange, fx ved ind- eller 
udskrivning samt i længerevarende forløb med medicinsk eller anden 
somatisk behandling af borgere i botilbud. Her kan der være behov for et 
særligt fokus på samarbejdet med fx almen praksis, sygehusafdelinger eller 
privatpraktiserende speciallæger. 

Endelig er der behov for at satse på teknologier og organiseringer, der 
mindsker afstanden mellem samarbejdspartnere og fremmer en fælles 
målsætning. Forsøg med fx online-bostøtte, skypemøder og digitale 
understøttelse af udveksling af information er eksempler på tiltag, der er 
taget i brug for at imødekomme dette. 

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret: 
 Der er behov for at styrke oplevelsen af sammenhængende forløb. 

For de borgere, hvor det er nødvendigt, bør integrerede forløb 
fremmes. 

 Selv om det faglige indhold er forskelligt, skal borgerens mål, 
prioriteringer og ønsker være styrende for den samlede indsats

 Metoder, der samtidig skaber et bedre og mere sammenhængende 
forløb for borger og fremmer effekten af indsatser, bør fortsat 
afprøves og udbredes. 
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 For nogle målgrupper kan indsatserne med fordel tilrettelægges, så 
de ’flytter sig’ efter borgerne, fx gennem fremskudte indsatser på 
hospitaler, på botilbud mv. 

 Investeringer i udvikling og implementering af digitale løsninger og 
velfærdsteknologi er en del af løsningen i forløb på tværs af 
sektorer, hvor der er behov for, at information bevæger sig hurtigt 
mellem relevante parter og ressourcerne udnyttes bedst muligt. 

 Det strategiske samarbejde mellem regioner og kommuner kan via 
sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler med fordel styrkes, så de 
favner forpligtende initiativer, der understøtter et sammenhængende 
forløb for relevante grupper af borgere. 

8. Tværgående samarbejde om borgere og familier med mange 
indgange til kommunen 

Mange kommuner har netop nu stort fokus på, hvordan der kan arbejdes 
mere på tværs af den kommunale organisation – især på social- og 
beskæftigelsesområdet – med afsæt i en stærkere fælles forståelse af 
kerneopgaven. Hensigten er at kunne levere en mere helhedsorienteret 
indsats til borgeren/familien og dermed også større kvalitet og ofte bedre 
ressourceudnyttelse. 

Afsættet er, at man har konstateret eksempler på indsatser fra forskellige 
forvaltninger til samme borger eller familie, der ikke peger i samme retning 
og i nogle tilfælde kan være kontraproduktive. Vejen til en mere koordineret 
indsats er imidlertid belagt med mange forskelligartede hindringer, herunder 
barrierer ift. lovfokus, jura ift. datadeling, faglig kultur, organisering, økonomi 
osv.

Der er generelt blandt kommunerne enighed om, at forebyggelse, 
rehabilitering og kontakt til arbejdsmarkedet bør styre den kommunale 
indsats og opfattelse af kerneopgaven. Det bunder bl.a. i erfaringer fra en 
række kommunale projekter, hvor familiens samlede trivsel er øget, når 
forældrene får en stærkere arbejdsidentitet og tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

KL er på nuværende tidspunkt sammen med 27 kommuner i gang med 
projekt ’Tværgående samarbejde om ydelser og indsats’, hvis primære 
formål er at undersøge mulighederne for at skabe bedre sammenhæng – og 
dermed også større kvalitet – i den samlede indsats. Det er endvidere 
formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere 
det samlede ressourceforbrug. 

De overordnede sigtelinjer omfatter bl.a. følgende:
 Der skal tages mere udgangspunkt i borgerens/familiens eget 

perspektiv
 Indsatsen for familier/borgere med mange kontaktflader til 

kommunen kan ofte med fordel forenkles
 Kontakt til arbejdsmarkedet bør som fælles kerneopgave 

opprioriteres på tværs af de kommunale indsatsområder
 Mere systematisk deling af information og viden på tværs af 

indsatsområder
 Der bør i højere grad anlægges et helhedsperspektiv på 

ressourceanvendelsen i forhold til den enkelte borger/familie
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 Budgetmodeller og digitalisering bør i højere grad understøtte 
helhedsperspektivet

 Der er ikke standardmodeller for organisation og ledelse, men i 
mange kommuner kan nye modeller understøtte et større 
helhedsperspektiv

9. Boligområdet trænger til et eftersyn 
Kommunerne har over de seneste ti år bygget mange nye almene 
handicapboliger, som har forbedret boligstandarden for mange borgere med 
nedsat funktionsevne. Lejlighederne i de nye byggerier er indrettet, så 
borgerne får større mulighed for privatliv, herunder eget køkken og bad, 
samtidig med, at borgerne kan få den specialiserede hjælp, de har behov 
for, og som i langt de fleste tilfælde er knyttet til boligerne. 

Reglerne for byggeriet og udnyttelsen af de nye boligformer spænder i nogle 
tilfælde ben for, at kommunerne kan arbejde rehabiliterende, en effektiv 
udnyttelse af kapaciteten i boligerne, og at flere borgere samlet set får tilbudt 
en bolig, hvor de kan få dækket deres behov for hjælp.

Barriererne er bl.a., at kommunen ikke kan visitere en borger ud af eller 
videre fra en almen bolig til en anden, hvis borgeren modsætter sig flytning. 
Det gælder også, selvom borgeren ikke længere har behov for den særlige 
bolig, eller har fået ændrede og mere omfattende behov, som bedre 
tilgodeses i et andet tilbud. 

Kommunerne er i dag låst til at anvende eksisterende bygninger efter, 
hvordan de er finansieret og hvilket regelsæt, de er opført efter. Det betyder, 
at borgerne og deres behov kommer i anden række. I stedet bør 
kommunernes indsats tage sit udgangspunkt i borgerens behov, som bør 
kunne tilgodeses i en bred vifte af boligformer.

I afsnittet vil følgende overordnede sigtelinjer blive adresseret:
 Der er brug for, at reglerne om boliger for mennesker med nedsat 

funktionsevne bringes up to date, så de fysiske rammer kan 
udnyttes på den bedst mulige måde til gavn for borgerne.

 Kommunerne har fortsat brug for en bred pallette af boliger.
 Der er mangel på små billige boliger, som kommunen kan tilbyde til 

bl.a. hjemløse og psykisk sårbare unge. 
 Kommunerne kan i et vist omfang allerede udnytte eksisterende 

fysiske rammer mere fleksibelt. Det handler fx om at samarbejde 
med ældreområdet, når der skal udvikles indsatser i boliger til ældre 
udviklingshæmmede. 

 Ved en tidlig og rehabiliterende indsats kan kommunen nå langt og 
undgå, at personer med en sindslidelse får brug for et 
længerevarende botilbud. 

10.   De styringsmæssige rammer
Kommunerne oplever på det specialiserede voksenområde en stigende 
udgiftsudvikling og et stigende udgiftspres i disse år. Det største område, 
som helt eller primært vedrører voksne handicappede, er botilbud og 
bostøtte. Dette område er steget med cirka en milliard kroner fra 2013 til 
2015. 
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Kommunerne efterspørger bedre styringsmuligheder på området for at 
kunne imødegå den stigende efterspørgsel, og samtidig fortsat kunne levere 
den hjælp til borgerne, som de har brug for. 

Der er i øjeblikket fokus på de rammer, som serviceloven sætter for 
kommunernes indsatser over for borgerne på det sociale område, herunder 
mulighederne for at foretage et helhedsorienteret fagligt skøn. Det er dog 
endnu uklart, hvad en eventuel kommende servicelovsrevision helt konkret 
vil indeholde. 

Uanset de lovgivningsmæssige rammer er der en række tiltag, som 
kommunerne kan bruge for at styrke indsatsen og få bedre styring og bedre 
overblik. 

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL, at der 
fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og 
effektiviseringsprogram. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet med 
staten supplerer KL’s og kommunernes styrings- og effektiviseringsprogram, 
hvor der også er projekter, der har fokus på styringen af det specialiserede 
voksenområde. 

De overordnede sigtelinjer i er bl.a.:
 Bedre muligheder for at arbejde forebyggende, habiliterende og 

rehabiliterende, så borgerne får bedre muligheder for at mestre eget 
liv.

 Bedre muligheder for at styre og prioritere indsatserne.
 Det tværgående samarbejde i kommunerne skal understøttes af 

sektorlovgivningen bl.a. på social- og beskæftigelsesområdet.

11.   Kvalitet i de kommunale indsatser 
Kommunerne har forskellige forudsætninger i deres arbejde på social- og 
beskæftigelsesområdet, som bl.a. afspejler deres demografiske og 
socioøkonomiske vilkår. Samtidig har borgere indenfor samme målgruppe 
de samme behov uanset hvilken kommune, som de bor i. Derfor er der 
fortsat brug for at samle kommunerne om at levere en mere ensartet kvalitet. 
Det kan gøres på flere måder. Den enkelte kommune kan styrke sin egen 
socialindsats; kommunerne kan gå sammen om indsatser, og regionen kan 
også bidrage til faglig udvikling. 

Kommunerne er generelt i gang med at udvikle deres 
dokumentationspraksis, så vi får øget viden om kvaliteten af de ydelser, der 
leveres på socialområdet. Men dette arbejde kan målrettes yderligere – og 
det sker allerede i dag både på lokalt og nationalt niveau.

Der er også en positiv udvikling i gang, hvor kommuner samarbejder med 
forskningsinstitutioner om at udvikle deres sociale praksis. 

Kvalitet i de kommunale indsatser fordrer også løbende 
kompetenceudvikling og videndeling blandt de medarbejdere, der til dagligt 
har ansvaret for at løfte opgaverne tæt på borgerne – og i sidste ende er 
garanter for, at den ønskede udvikling på socialområdet sker. 

De overordnede sigtelinjer i er:
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 Indsatserne skal give værdi for borgerne forstået som værende 
bruger- og effektorienteret. 

 Målrettet dokumentation er en forudsætning for at blive klogere på 
hvilke indsatser, som virker for hvilke målgrupper, og for at sikre den 
bedst mulig progression for den enkelte borger.

 Kommunerne søger samarbejde med forskningsinstitutioner med 
henblik på at styrke forskningen i de kommunale indsatser på 
socialområdet.

 Regeringen bør sikre, at der investeres og fokuseres mere markant 
på forskning i sociale indsatser. Der mangler en egentlig 
forskningsstrategi på området.

 Kommunerne skal fortsat arbejde på at professionalisere 
kompetenceudviklingen, der involverer de medarbejdergrupper, som 
indgår i arbejdet med de enkelte borgerforløb.



2.6 SOSU puljer 2017
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NOTAT 

 

Lokal proces for ekstra SOSU-puljer i 2017 

KKR Syddanmarks proces for puljen for ekstra SO-

SU-assistentelever: 
– Hver kommune melder ind til Dimensioneringsudvalget, hvor 

mange af de i alt 64 ekstrapladser, den ønsker. 

– Såfremt efterspørgslen på ekstra assistentpladser i Syddanmark 

samlet set er større end de 64 pladser, og hvis det ikke er muligt 

at få ekstra pladser i Syddanmark via en ubrugt kvote i de andre 

KKR-områder, skal 64 pladser fordeles efter fordelingsnøglen 

50% demografi og 50 % historik gældende for de kommuner, 

som har indbudt.  

– Såfremt efterspørgslen på ekstra assistentpladser i Syddanmark 

samlet set er lig med eller mindre end de 64 pladser, får alle 

kommuner det ønskede antal ekstra assistentpladser. De reste-

rende pladser fra puljen på 64 kan evt. ”afsættes” til en de fire 

andre KKR’er, hvis der her viser sig at være en større efter-

spørgsel på ekstra assistentpladser. I så fald kræver det, at den 

pågældendes KKR’s Region indvilliger i at modtage flere elever i 

praktik end den regionale sygehusnøgle tilsiger. 

– På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunerne indstiller 

Dimensioneringsudvalget til mødet i november til KKR, hvordan 

de 64 ekstra pladser skal fordeles mellem kommunerne i Syd-

danmark 

 

KKR Syddanmarks  proces for puljen for ekstra SO-

SU-hjælperelever: 
Den samme proces som ved de ekstra SOSU-assistentpladser. 

Dog skal Regionen ikke inddrages, da SOSU-hjælperelever kun 

er i praktik i kommunerne.   
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KKR Syddanmark
Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Invitation til deltagelse i partnerskab om syddansk evaluering af uddannelsesforløb

Region Syddanmark, UC SYD og UC Lillebælt har i samarbejde udviklet et evalueringssystem til evaluering af 
uddannelsesforløb i praktik og klinik på regionens sygehuse og på psykiatriområdet. Med henblik på, at samle 
studerendes (og elevers) evalueringer af uddannelsesforløb i ét elektronisk system inviterer Region Syddanmark, 
UC SYD og UC Lillebælt alle de syddanske kommuner til at deltage i evalueringssystemet som partner. 

Det overordnede formål med implementering af et fælles evalueringssystem er, at kvalitetsudvikle de kliniske 
uddannelsesforløb og professionalisere den evalueringspraksis der aktuelt foregår af de kliniske 
undervisningsforløb herunder: 

 At effektivisere og forenkle de arbejdsgange der knytter sig til den nuværende evalueringspraksis
 At styrke dialog, sammenhæng og videndeling mellem den teoretiske og kliniske del i uddannelsen 
 At skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer herunder at støtte op om implementering af 

strategien for tværprofessionel kompetenceudvikling.

Evalueringssystemet er et webbaseret system, der evaluerer elever/studerende, der har været i praktik/klinik på 
sundhedsområdet. Data giver en øget indsigt i uddannelserne og praktikker/klinikophold, herunder også de 
studerendes udbytte og skaber derigennem et forbedret grundlag for kvalitetsudvikling i både den teoretiske og 
de kliniske dele af uddannelsen. Eksempler på datarapporter der kan trækkes fra evalueringssystemet fremgår af 
bilag 2 – eksempler på data fra Results.dk.

Evalueringsprojektets partnere
Projektets partnere har i første omgang været Region Syddanmark, UC SYD og UC Lillebælt, og de involverede 
uddannelser har omfattet de 6 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelseri der udbydes ved UC SYD og 
UC Lillebælt. Evalueringssystemet kan uden problemer udbredes, til at omfatte andre uddannelser, end dem der 
indgår i forvejen. 

Der arbejdes på, at de syddanske kommuner og Social- og Sundhedsskolerne fremover indgår som partner i 
projektet samt at evalueringskonceptet på sigt kommer til at omfatte alle de uddannelser der udbydes af de 
pågældende uddannelsesinstitutioner. For UC ernes vedkommende vil det også sige de pædagogiske- og 
samfundsfaglige uddannelserii.

Social- og sundhedsskolerne indgår aktuelt ikke som partner i evalueringsprojektet, men deres elever evaluerer 
de regionale og kommunale praktikker, og skolerne bidrager med relevante oplysninger på de elever, som skal 
evalueres. Region Syddanmark og UC erne håber, at Social- og sundhedsskolerne på sigt vil være interesserede 
i at indgå fuldt ud som part i evalueringssystemet. I den forbindelse vurderes det at have stor betydning, hvis også 
kommunerne tilslutter sig evalueringssystemet.  

Evalueringskonceptet er behandlet i den regionale følgegruppe (Advisory Boardiii) der følger implementeringen af 
de nye sundhedsfaglige uddannelsesbekendtgørelser ved UC Syd og UC Lillebælt. Følgegruppen anbefalede 
følgende: 
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 Advisory Borard finder, at et fælles evalueringskoncept i praktik/klinisk uddannelse er en god idé, og 
anbefaler, at konceptet udrulles i alle kommuner i Region Syddanmark. Der peges desuden på, at det vil 
være hensigtsmæssigt at der anvendes det samme evalueringskoncept ift UC ernes øvrige uddannelser.

 Advisory Board anbefaler desuden, at der i konceptets spørgeramme indarbejdes 4-5 spørgsmål med 
afsæt i indsatsområderne i den fælles Strategi for tværprofessionel kompetenceudvikling. På denne 
måde vil det være muligt, at følge implementeringen af strategien.

Projektets økonomi
Region Syddanmark, UC SYD og UC Lillebælt indgår i projektet som ligeværdige parter og deler udgifterne 
ligeligt. 
Alle kommuner i Region Syddanmark tilbydes, at indgå som én samlet kommunal partner i evalueringssystemet. 
Med de nuværende tilkøb vil udgiften for alle kommunerne i Region Syddanmark samlet beløbe sig til 24.320 kr. 
det første år og 14.320 kr. de efterfølgende år. Se bilag 1 – Økonomi kommunal deltagelse. 

Rambøll og SurveyXact er valgt som leverandør til evalueringssystemet www.results.dk. Hvis kommuner ønsker 
yderligere mulighed for dataanvendelse i SurveyXact fx analyselinks, kræver det at kommunerne allerede har 
licens med leverandøren ellers forhandles der særskilt pris med Rambøll. Licensen er ikke et krav for at kunne 
tilgå results og de rapporttyper, som ses i bilag 2.  

Administrative ressourcer til drift af evalueringssystemet
Der er behov for en kommunal administrator til systemet, det vil sige en kommunal ankerperson for alle 
kommuner, som de øvrige brugere af systemet kan henvende sig til. Opgaverne fremgår af bilag 1.

Derudover vil der være knyttet en række opgaver i forhold til den daglige administration af evalueringssystemet i 
de enkelte kommuner eksempelvis ændring af benyttede afdelingsnavne, ændring af praktik/kliniske 
uddannelsessteder for studerende m.m. Opgaverne fremgår ligeledes af bilag 1.

På baggrund af tilbagemeldinger fra de regionale kliniske uddannelsessteder der har implementeret 
evalueringssystemet er det vurderingen, at det nye webbaserede evalueringssystem har medført en forenkling af 
processerne og et mindre forbrug af arbejdstid til administration af de kliniske evalueringer vurderet i forhold til, 
hvad der blev anvendt ved de tidligere mere ”håndholdte” evalueringssystemer.

Organisering af partnerskabssamarbejdet
Kommunerne vil blive repræsenteret i evalueringssystemets styregruppe, projektgruppe og netværksgruppe med 
1-2 repræsentanter og dermed være en del af projektorganiseringen og den videre udvikling af 
evalueringssystemet. 

Såfremt I er interesserede i at høre mere om evalueringsprojektet, er I velkomne til at kontakte undertegnede. For 
tekniske spørgsmål om systemopsætning og lignende, er I også velkomne til at kontakte projektleder Helena 
Sigrid Karlsson tlf. 29 20 15 25 mail: Helena.Sigrid.Karlsson@rsyd.dk.

Venlig hilsen

Søren William Pedersen Jannie Fibecker Ladegaard
Vicedirektør Institutchef
UC Lillebælt UC SYD
Området for Sundhedsuddannelser Institut for Sundhedsuddannelser
Mail: Sope@ucl.dk Mail: jfla@ucsyd.dk
Tlf.: 29 93 67 10 Tlf.: 7266 3370
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i Omfatter Bioanalytikeruddannelsen, Ernæring og sundhed, Ergoterapeutuddannelsen, 
Fysioterapeutuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, Radiografuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen

ii Omfatter Administrationsbacheloruddannelsen, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen og 
Socialrådgiveruddannelsen.

iii Følgegruppen består af Direktør Jakob Kyndal, Social & Sundhed Aabenraa Kommune, social- og 
sundhedsdirektør Mette Heideman Middelfart Kommune, direktør Ole Ryttow, psykiatriområdet Region 
Syddanmark, direktør Grethe Kirketerp sygehus Sønderjylland, direktør Helle Adolfsen sygehus Lillebælt, 
uddannelseschef Merete Munk SDU, kredsformand John Christiansen DSR, rektor Birthe Friis UC SYD, rektor 
Erik Knudsen UCL, institutchef Jannie Fibecker Ladegaard UC SYD, vicedirektør Søren Pedersen UC Lillebælt, 
chefkonsulent Lone Hougaard, Anne Plougmann og Tove Tørnes KKR samt Tina Hald  Region Syddanmark.
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Bilag 2 - Eksempler på data fra Results.dk 
 
Følgende eksempler er et udsnit af de data, man typisk vil vælge at tilgå, som hhv. ledelse og 
vejleder/underviser. Man kan udtrække data ved at logge på systemet med en kode, eller man kan få 
tilsendt analyselinks, som er foruddefinerede med de data, man som ledelse eller underviser/vejleder, 
har brug for at kunne tilgå, for at kunne arbejde med kvalitetsudvikling og -forbedring af praktikken.   

 
Anonymitet i evalueringen 
Data fra evalueringssystemet ska bruges til kvalitetssikring/akkreditering af uddannelsen, hvorfor der 
er behov for validitet i besvarelserne. For at sikre validiteten har man at sikre de studerendes/elevers 
anonymitet i evalueringerne, hvilket betyder, at der skal være 3 besvarede evalueringer, før at de 
fremgår i evalueringssystemet. Systemet vil melde tilbage, at der ikke er nok svar, til at generere 
rapporten, hvis der er færre end 3 besvarelser. 
 
Evalueringen kan også anvendes som et personligt udviklingsværktøj, hvorfor der er mulighed for at 
printe evalueringen, således at den studerende/eleven kan medbringe sin evaluering i papirform til 
dialogen med vejleder/lærer.  
 

Eksempel på data til ledelsen 
Billede 1 viser en oversigtstabel for alle 5 sygehuse, og hvordan de scorer på en 5-punktsskala:  

 
AcadreRecipientPublicIdentity 
AcadreRecipientName 
AcadreRecipientAttentionName 
AcadreRecipientAddress 
AcadreRecipientPostalCode 
AcadreRecipientCity 
AcadreRecipientAddressName 
AcadreRecipientPostalCodeAndCity 
AcadreRecipientPostOfficeBox 
AcadreRecipientEmailPrimary 
AcadreRecipientEmailSecondary 
AcadreRecipientEmailList 
AcadreRecipientFaxNrPrimary 
AcadreRecipientFaxNrList 
AcadreRecipientPhonePrimary 
AcadreRecipientPhoneSecondary 
AcadreRecipientPhoneTertiary 
AcadreRecipientSubType 

Sygehus 1 

Sygehuse 2 

Sygehus 3 

Sygehus 4 

Sygehus 5 

Total 
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Det er en overskuelig måde, at få en fornemmelse af, hvordan ens sygehuse klarer sig i forhold til de 
andre sygehuse, og om der er spørgsmål, man med fordel kan kigge nærmere på. 
  
 
Billede 2 viser en oversigtstabel for sygehus 2 afdelinger, og hvordan de scorer på en 5-punktsskala: 

 
Ledelsen vil hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvilke afdelinger der har behov for yderligere 
fokus på den kliniske praktik for de studerende/eleverne.  
 
OBS. der skal minimum være 3 besvarelser af evalueringen før afdelingen fremgår i oversigtstabellen. 
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Eksempel på data til vejleder/underviser/lærer 
 
Billede 3 viser en frekvensgraf med benchmark for sygehuse 2 og hele regionen: 

 
Hvis man ser på højre kolonne, kan man se, at der er ca. 280 svar for sygehus 2. Gennemsnittet 
(Gns.) for spørgsmål 2 er 4,3, hvor den for hele regionen er 4,4. Dvs. at sygehuse 2 i spørgsmål 2 
klarer sig 0,1 dårligere end hele regionen.  
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På billede 4 benchmarkes fire afdelinger fra sygehus 2 op imod hele sygehus 2. 

I højre kolonne under antal svar, kan man se, at der er 44 besvarelser og at gennemsnittet er 4,6 for 
de fire afdelinger på sygehus 2. Disse fire afdelinger klarer sig i spørgsmål 1, 0,3 bedre end hele 
sygehus 2, som har 4,3 i gennemsnit.  
 
 
I nedenstående billede 5 er alle de studerendes/elevers kommentarer til læringsmiljøet for tre af 
sygehus 2 afdelinger: 

Det er også muligt, at vælge at se kommentarer for Vejledning og Studerende. 
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Enheder i projektet, som deler udgifterne:

• Sygehus Lillebælt • Psykiatrien

• Sygehus Sønderjylland • UC Syddanmark

• OUH • UC Lillebælt

• Sydvestjysk Sygehus • Syddanske kommuner (én enhed)

Opstarts år Pris Antal enheder Kroner Type udgift

Videovejledning udvikling 16.000 8 2.000

Rapport opsætning kommune 8.000 1 8.000

System licens 24.000 8 3.000

Licenser (100 brugere) 3.570 1 3.570

Overadministrator koster 1.500 pr stk.* 1.500 1 1.500

Udvikling af system 50.000 8 6.250

I alt 24.320

Antal enheder 1

Samlet pris (for alle kommuner) 24.320

Fremtidige år Pris Antal enheder Kroner Type udgift

System licens 24.000 8 3.000

Licenser (100 brugere) 3.570 1 3.570
Overadministrator koster 1.500 pr stk. 1.500 1 1.500

Udvikling af system 50.000 8 6.250

I alt 14.320

Antal enheder 1

Samlet pris (for alle kommuner)* 14.320

Ubekendte variabler

2. Tilkøb fremadrettet (der er lavet en udviklingspost på 50.000,-)

Overadministrator (ankerperson)

Årlig udgift

• Ansvarlig kontaktperson ved omorganisering i kommunen fx nye afdelingsnavne

• Ansvarlig koordinator vedr. 2 årlige opdateringer af brugerliste (rapportadgange)

• Kontaktperson ved behov for systemsupport hos Rambøll

*Der skal være en overadministrator til systemet, dvs. en ankerperson for alle kommunerne, som de 

andre brugere af systemet kan henvende sig til med følgende: 

Bilag 1 - Økonomi kommunal deltagelse

Det er en forudsætning at deltagerne i projektet deler driftsudgifter, samt de udgifter, der kommer i 

forhold til tilkøb af optioner i projektet fx udvidet spørgeramme, vejledning, rapportering m.v. 

1. Antal licenser (til- eller frakøb)

3. MTU er udbudt i licitation, hvis Regionen vælger andet firma, vil licensprisen i results.dk blive 

påvirket negativt.

Der vil være ubekendte variabler i projektets økonomi, som kan påvirke økonomien 

positivt/negativt:

Årlig udgift

Årlig udgift

Årlig udgift

Årlig udgift

Engangsudgift

Engangsudgift

Årlig udgift

Årlig udgift

Årlig udgift



Administrative ressourcer

Der skal påregnes administrative ressourcer i forhold følgende opgaver i systemet:

• Henvendelser fra studerende/elever vedr. evaluering af deres praktik

• Ressourceperson i forhold til information og oplæring af brugere med rapportadgang

• Ressourceperson i forhold til information og drøftelse med ledelsen

• Ressourceperson i forhold til information og drøftelse med ledelsen

• Udarbejdelse af interne procedurer fx behandling af rapportdata.

Udvalg

• Udpegning af 1 person, som skal deltage i 1-2 årlige møder i styregruppen 

• Udpegning af 1-2 personer, som skal deltage i ca. 5 årlige møder i projektgruppen

• Udpegning af 1 person, som skal deltage i ca. 5 årlige møder i netværksgruppen for 

   overadministratorer.

• Opdatering i systemet ved ændringer af praktikforløb for studerende/elever fx pga. barsel

    Herunder også orientering/koordinering med relevant uddannelsesinstitution



4.1 Orientering om Sammen om velfærd – tværsektoriel 
kompetenceudviklingsprojekt
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Fælles interesser i styrket tværsektoriel kompetenceudvikling 

Gennem de seneste år er der sket en stor udvikling i kommuner og regioner såvel på 
sundhedsområdet som på socialområdet. Disse ændringer er blandt andet sket på baggrund 
af kommunalreformen, den demografiske udvikling samt økonomiske udfordringer. 
Udviklingen har skabt et øget behov for at finde nøglen til billigere og bedre velfærd for 
borgerne. 

Udviklingen stiller nye krav til kompetencerne hos medarbejderne på social- og 
sundhedsområdet. Både KL og Danske Regioner har adresseret de nye kravs betydning i 
blandt andet udspillene ”Next Practice” og ”Uddannelsespolitisk oplæg - Kvalitet i fremtidens 
sundhedsuddannelser”, som dette papir bygger videre på.  

Udgangspunktet i udspillene er, at vigtigheden af en stærk faglighed i fremtiden skal ses 
sammen med vigtigheden af, at medarbejderne kan skabe sammenhæng og bygge bro på 
tværs af sektorer og fagligheder. Fremtidens medarbejder skal i samspil og dialog med 
borgeren have som sigtepunkt, at borgeren opnår det bedst tænkelige funktions- og 
mestringsniveau i sit hverdags-, arbejds- og familieliv ud fra borgerens egne ønsker.  

At skabe relevante og kompetencegivende uddannelsesforløb for elever og studerende 
og at udbyde relevante tilbud om efteruddannelse er et fælles ansvar og en fælles interesse 
for uddannelsesinstitutionerne, kommuner og region. For at sikre uddannelser der matcher 
fremtidens behov, er det afgørende, at uddannelserne og praktikkerne indholdsmæssigt og 
organisatorisk tilrettelægges, så de matcher udviklingen i samfundet og de krav, der stilles til 
medarbejderne på social- og sundhedsområdet nu og i fremtiden.  

De fælles interesser er grundlaget for, at Region Syddanmark, de syddanske kommuner 
og uddannelsesinstitutionerne i regionen nu sætter fokus på et tættere og bedre samarbejde 
om tværsektoriel kompetenceudvikling for social- og sundhedsuddannelserne. 

Der er forskelle mellem behovene på socialområdet og sundhedsområdet – men der er også 
en stor fællesmængde af identiske behov til fremtidens kompetencer. Det er fællesmængden 
der betinger dette fælles strategiske afsæt. 

Strategien skal danne grundlag for konkrete aktiviteter skabt i fællesskab mellem de 
involverede parter. Indsatsen har grundlæggende tre spor: 

 Udvikling af grunduddannelserne 

 Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud 

 Udvikling i egen organisation. 
 

I forlængelse heraf vil et øget samarbejde også kunne bidrage til øget praksisnær 
forskning. Det skaber både ny viden og indsigt i praksis på uddannelsesinstitutionerne, og 
det bidrager med relevant og anvendelig viden til kommuner og region. 

 

Fælles forståelse – paradigmeskifte 

Der er igennem flere år sket et paradigmeskifte i synet på mødet med borgerne og i 
forståelsen af velfærd, hvor den rehabiliterende tilgang i stigende grad danner grundlaget for 
arbejdet. Fokus er ændret fra at se på velfærd som noget, vi leverer til borgerne, til at se 
velfærd som noget, vi skaber sammen med borgerne.  

Det betyder, at fagligheden skal bringes i spil på en ny måde i en mere igangsættende og 
motiverende tilgang, hvor borgeren selv deltager og træffer valg. Der er tale om en styrket 
bevægelse fra ydelsesfokus og monofaglighed hen mod et bredere og tværfagligt blik for den 
fælles kerneopgave. 
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Det indebærer en øget bevidsthed om egne fagkompetencer og viden om andres 
kompetencer, så der sker koordination og skabes sammenhæng. Overblik og 
refleksionskompetencer og evnen til at arbejde tværfagligt og have øje for borgerens og 
omgivelsernes ressourcer bliver dermed afgørende. Der er stadigvæk behov for den 
specialiserede medarbejder, men udgangspunktet er, at vi løser opgaven i samspil med 
borgeren og med fokus på borgerens ønsker og mål.  

De ændrede møder mellem fagprofessionelle og borger betyder, at der er behov for at 
arbejde med at sikre et bedre samspil på tværs af uddannelserne gennem mere tværfaglig 
og praksisnær undervisning og praktikforløb. Målet er større tværfaglighed i de borgernære 
og patientrettede tilbud på social- og sundhedsområdet med fokus på den fælles 
kerneopgave, hvor borgerens mestring af eget liv styrkes.  

Derudover er der sat øget fokus på, at fremtidens social- og sundhedsvæsen er 
vidensbaseret og orienteret mod effekt og kvalitet. Det er afgørende, at indsatsen fra den 
offentlige sektor resulterer i udvikling og effekt for borgeren. Effekten og kvaliteten af den 
fagprofessionelles indsats skal i højere grad dokumenteres med henblik på deling af viden 
og som baggrund for kvalitetssikring og udvikling.  

Det er tydeligt, at paradigmeskiftet stiller nye krav til medarbejderne på social- og 
sundhedsområdet. Samtidig er der nogle indbyggede dilemmaer, man som medarbejder vil 
møde i sit arbejde, når det nye paradigme skal foldes ud i praksis. Dilemmaerne kan være en 
ramme for fremtidige drøftelser af, hvilke kompetencer der er vigtige at sætte fokus på i 
uddannelserne: 

 

”Fleksibilitet og borgerfokus samtidig med effektivitet og standardforløb” 

Borgeren skal ses som en aktiv del af løsningen i et forløb, hvorfor indsatserne 
eksempelvis også skal samskabes med borgeren. Det stiller krav til medarbejderne om at 
udvise fleksibilitet og evne til i samarbejde med borgeren at sammensætte et forløb, der er 
tilpasset den enkelte. Stramme økonomiske rammer, krav om dokumentation og kvalitet 
samt nationalt definerede pakkeforløb stiller til gengæld krav om øget effektivitet og 
standardisering i mødet med borgeren. En medarbejder på social- og sundhedsområdet skal 
kunne navigere og træffe beslutninger inden for disse til tider modsatrettede hensyn. 

 

”Stærk faglighed på eget område samtidig med øget helhedsorientering” 

Borgeren skal have den bedst mulige behandling eller indsats. Det stiller krav til 
medarbejdere om at have høj faglighed på eget området. Samtidig skal velfærden i fremtiden 
i langt højere grad skabes på tværs af sektorer og faggrupper for sammen med borgeren at 
opnå et fleksibelt og tilpasset forløb. Fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere skal 
derfor evne det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samtidig med, at de fastholder 
fagligheden på deres eget område. 

 

”Evidens og fokus på effekt samtidig med øget anerkendelse af de personlige 
relationer”  

Fremtidens social- og sundhedsvæsen bygger i højere grad end det er tilfældet i dag på 
de menneskelige faktorer og de personlige relationer. Samarbejdsrelationer og samskabelse 
er nøgleord, hvis borgeren skal opleve den bedst mulige velfærd. Men det er størrelser, der 
er svære at måle på. Det udfordres af et samtidigt ønske om evidensbaserede behandlinger 
og indsatser, med fokus på effekt. Der skal både være et stærkt fokus på evidens og effekt 
og en øget anerkendelse af betydningen af mere bløde værdier, som er sværere at måle. 
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”Evne at udfordre og forandre samtidig med at acceptere givne rammer og vilkår” 

For at skabe en offentlig sektor med et social- og sundhedsvæsen der er i stadig 
forandring og tilpasning til borgernes behov, er det afgørende, at nyuddannede og 
medarbejdere på efter- og videreuddannelse udfordrer og skaber grundlag for forandringer 
på baggrund af den viden og indsigt, de får på uddannelsesinstitutionerne. På den anden 
side skal medarbejderne også være i stand til at acceptere de givne rammer og vilkår, som 
eksempelvis økonomien sætter for deres arbejde. 

 

”Optimere inden for egen organisation samtidig med sammenhængende indsatser for 
borgerne” 

Lederne i såvel sundheds- som socialsektoren skal agere i et krydsfelt mellem forskellige 
hensyn, som kan gøre det svært at lede hen mod det sammenhængende og tværsektorielle. 
Lederen skal hele tiden have fokus på optimering og effekt inden for egen organisation men 
samtidig skal lederen bidrage til sammenhængende og effektfulde forløb til den enkelte 
borger. Ligesom medarbejderne skal udgangspunktet for lederens arbejde også være 
borgeren og dennes ønsker. Lederen skal skabe rammer, hvor borgeren har mulighed for – 
og forventes – at anvende egne ressourcer til sammen med medarbejderne at skabe 
resultater for sig selv. Herudover skal der skabes gode og konstruktive rammer til 
inddragelse af eksempelvis pårørende og frivillige.  

Styringsinstrumenter og incitamenter giver ofte tilskyndelse til at optimere inden for egen 
organisation. Modsat er der politiske hensigtserklæringer om at skabe sammenhænge på 
tværs. Dilemmaet kalder på den baggrund på styrkede ledelseskompetencer til tværsektoriel 
ledelse. 

 

Dilemmaerne viser med tydelighed, at fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere skal 
agere i en kompleks kontekst, der stiller store krav til de kompetencer og færdigheder de 
tager med sig fra deres uddannelsesforløb. 

 

Fælles pejlemærker for den tværsektorielle kompetenceudvikling 

Med udgangspunkt i det beskrevne paradigmeskifte er kommuner, region og 
uddannelsesinstitutioner enige om, at følgende pejlemærker er det fælles udgangspunkt for 
den fremtidige tværsektorielle kompetenceudvikling af nuværende og kommende 
medarbejdere på social- og sundhedsområdet. 

 

Den rehabiliterende tilgang er udgangspunktet for vores arbejde 

Både sundhedsområdet og socialområdet bygger på en rehabiliterende tilgang. 
Sigtepunktet for en rehabiliterende tilgang er borgerens ønske om et godt, selvstændigt og 
uafhængigt liv på trods af sociale, fysiske og psykiske begrænsninger i funktionsevnen. 
Opgaveløsningen er gået fra klientgørelse og fratagelse af ansvar til at gøre med og ikke for. 
Det betyder, at medarbejderne fremover skal indgå i en ny mere samarbejdsbåret og 
ligeværdig relation med borgeren, hvor medarbejderen går fra at gøre ting for borgeren til at 
skabe den ønskede forandring sammen med borgeren. Ligeledes er det centralt i den 
rehabiliterende tilgang, at borgeren i videst muligt omfang har indflydelse på, hvilke mål der 
sættes for indsatsen, og selv deltager aktivt i opnåelsen heraf. Udgangspunktet er borgerens 
ønsker, behov og egne ressourcer samt ressourcer i borgerens netværk og omgivelser. 

Den rehabiliterende tilgang betyder dermed, at den fagprofessionelle må møde borgeren 
på en anden måde. At arbejde rehabiliterende indebærer et værdisæt, hvor respekt og 
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ligeværdighed er centralt, og hvor ønsket er, at borgeren oplever kvalitet og sammenhæng i 
forløbet. Borgeren skal mødes dialogorienteret som ekspert på sit eget liv.  

Rehabilitering som metode har mange forskellige former og breder sig fra 
hverdagstræning, telerehabilitering til specialiserede tværfaglige rehabiliteretingforløb efter et 
behandlingsforløb – men uanset område og specialiseringsgrad betyder det, at et 
borgerforløb først er tilendebragt, når borgeren er tilbage på det bedst tænkelige funktions- 
og mestringsniveau i sit hverdags-, arbejds- og familieliv.  
 

Vi har et fælles ansvar med borgeren 

Gennem en årrække har der være talt om borgeren i centrum, borgeren i øjenhøjde osv. 
Med rehabiliteringstankegangen skal borgeren ikke bare være i centrum – borgeren og den 
professionelle skal være ligeværdige.  

Denne ændring har stor betydning for medarbejdernes opgaver. Hvor medarbejderne før 
tog aktivt ansvar for borgernes behov og herudfra igangsatte den rehabiliterende indsats, 
skal medarbejderne nu sammen med borgeren finde frem til den bedste indsats. 
Medarbejderne skal formå at få borgeren til at spille en aktiv rolle, de skal stille krav om 
deltagelse og ansvar for eget liv, og endnu vigtigere skal medarbejderne respektere, at 
borgerens ønsker, meninger og handlinger er lige så værdifulde som medarbejderens. Det 
betyder, at medarbejderne skal evne en rolle som coach/facilitator, kunne se ressourcer i 
borgeren og i borgerens omgivelser Relationen til borgeren skal i fremtiden være endnu 
mere dialogorienteret og forventningsafstemmende end den er i dag. 

 

Vi arbejder tværprofessionelt og tværsektorielt samtidig med, at vi har en stærk 
faglighed på eget område  

Medarbejderne på social- og sundhedsområdet skal have en solid faglig fundering og 
kende egne styrker. Det skal eksempelvist sikre en klar forståelse af, hvor deres faglighed 
ikke rækker, og andre fagligheder skal i spil.  

Samtidig skaber den rehabiliterende tilgang en ambition om et fælles borgerfokus frem 
for systemfokus, hvilket understreger, at der er en gensidig afhængighed på tværs af 
fagligheder og tværsektorielt. Det er nødvendigt at arbejde mod en helhedstænkning – det 
gælder både på tværs af sektorer, faggrupper og målgrupper. 

Sagt med andre ord er det vigtigt, at medarbejderen er stærk i egen faglighed og forstår 
organisationens kerneopgave, men også tager ansvar for og har viden og interesse i forhold 
til, at borgeren bevæger sig på tværs af organisationer og sektorer. 

 

Vi har interesse i – og respekt og blik for – hinandens roller og perspektiver 

Et stort antal af forskellige fagligheder og medarbejdergrupper præger social- og 
sundhedsområdet. Hvis målet om at arbejde efter den rehabiliterende tilgang og evnen til at 
arbejde helhedsorienteret og tværsektorielt skal lykkes, er det afgørende med en 
grundlæggende respekt for hinanden på tværs af fagligheder. Med respekt og blik for 
hinandens perspektiver kan medarbejderne indgå i relationer med hinanden og borgeren, så 
den enkeltes kompetencer og evner kommer bedst muligt i spil. 

Når borgerens bedste skal tilgodeses, er det nødvendigt, at medarbejderne ikke 
begrænses af hierarkier og respekterer hinandens fagligheder som ligestillede. 
Medarbejderne skal evne at ændre og tilpasse deres rolle i forhold til den enkelte borger og 
den samarbejdsrelation, der skabes. Borgeren har brug for at faglighederne spiller sammen 
om det fælles mål at rehabilitere/habilitere borgeren til det bedst mulige funktionsniveau. For 
borgeren er alle faggrupper lige vigtige.  
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Vi vil have mere praksis i uddannelserne og mere forskning i praksis  

Vi skal i højere grad end i dag gøre vores erfaringer til fælles viden. Det opnår vi både 
ved at sætte fokus på, at der er en stærkere relation til praksis i uddannelserne og ved at 
sikre mere praksisnær forskning. Uddannelserne skal have fokus på, hvordan elever og 
studerende omsætter viden til konkrete færdigheder og handlekompetencer. 
Uddannelsesmiljøerne bør ligne den virkelighed, hvor viden og erfaring skal anvendes. 
Samtidig skal kommuner og region sikre relevante praktikker og praksisnære lærings- og 
udviklingsmiljøer med indhold og udfordringer tilpasset den enkelte elev eller studerende – 
kvaliteten af praktikken er afgørende for den enkeltes samlede uddannelsesforløb. 

Uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner har et fælles ansvar for at sikre, at 
eleverne og de studerende bliver så dygtige som muligt, og at de opnår de rette 
kompetencer. Uddannelsesinstitutionerne har en primær rolle i forhold til den del af 
uddannelserne, der foregår på skolerne, mens kommuner og region i høj grad har ansvaret 
for at sikre relevante praktik- og klinikforløb undervejs i uddannelser. En tæt kobling mellem 
praksis og teori er afgørende for elevens eller den studerendes uddannelsesudbytte, hvilket 
nødvendiggør et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, region og kommuner.  

Hertil kommer at uddannelsesinstitutionerne er en væsentlig leverandør af formel 
kompetenceudvikling til medarbejderne i kommuner og region. Det er en fælles interesse 
løbende at tilpasse udbuddet af efter/videreuddannelsestilbud til udviklingen i kommuner og 
region og de behov det giver for medarbejderkompetenceudvikling. 

 

Vi arbejder vidensbaseret og er orienteret mod effekt og kvalitet 

Fremtidens social- og sundhedsvæsen er vidensbaseret og orienteret mod effekt og 
kvalitet. Det er afgørende, at indsatsen fra den offentlige sektor resulterer i progression og 
effekt for borgeren. Det er i den sammenhæng vigtigt, at medarbejderne ikke kun kender 
evidensbaserede metoder og indsatser, men at de også har viden om, hvordan en indsats 
implementeres bedst i forhold til målgruppen. Medarbejderne skal have en mere analytisk og 
struktureret tilgang, hvor det er helt naturligt at tilrettelægge arbejdet, så man opnår mest 
mulig viden om, hvordan det, man gør, virker. 

 

Velfærdsteknologi og innovation indgår som en naturlig del af arbejdet 

Velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger er en integreret del af fremtidens social- 
og sundhedsvæsen. Med de nye løsninger får borgeren mulighed for i højere grad at kunne 
fastholde sit normale hverdagsliv og blive i nærmiljøet. Udgangspunktet for arbejdet med 
velfærdsteknologi skal være borgerne og deres ønsker og præferencer. Fremtidens 
løsninger skal indtænke borgernes egne ressourcer og teknologier.  

 
Det ændrer medarbejdernes rolle med et behov for en ny selvforståelse og nye 

kompetencer til implementering samt ikke mindst en evne til at indgå i nye former for 
relationer med borgerne. Medarbejderne skal være i stand til at anvende teknologien og 
skabe det rigtige match for borgeren i forhold til de velfærdsteknologiske løsninger. Det 
kræver formentligt også, at der ses på arbejdets konkrete planlægning for at opnå størst 
effekt for borgerne af velfærdsteknologien, herunder udvikling af velfærdsteknologiledelse.  

 

Læringsformer 

Paradigmeskiftet med fokus på den rehabiliterende tilgang og øget samarbejde på tværs 
af sektorer og fagligheder stiller nye krav til læringsformerne under uddannelse – såvel 
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grunduddannelser som efter- og videreuddannelser, herunder kompetenceudviklingsforløb. 
Målet med de nye læringsformer skal være, at der på tværs af uddannelsesretninger og 
medarbejdergrupper i kommuner og region skabes et fælles begrebsapparat og forståelse 
for, hvad det vil sige at arbejde rehabiliterende, tværfagligt og tværsektorielt. Både 
grundforløb og efter-/videreuddannelse skal bidrage til, at medarbejdere i fremtidens social- 
og sundhedsvæsen i samspil med andre fagligheder arbejder ud fra de ovenstående 
pejlemærker. 

For at understøtte det skal uddannelsesforløb og praktikker give eleven / den studerende 
mulighed for at arbejde på tværs af eksempelvis forskellige uddannelser, fag eller forskellige 
medarbejdergrupper i den enkelte kommune eller region. En afgørende læring er den læring 
der sker, når de er i praktik. Læringen fra en kollega til en anden giver uvurderlig indsigt og 
forståelse for det arbejde, man senere skal ud i. 

Der skal skabes fælles tværgående og tværfaglige læringsmiljøer og 
uddannelsesmoduler på uddannelsesinstitutionerne, hvor eleverne og de studerende blandt 
andet introduceres for de gevinster, der er ved i højere grad at skabe praksisnær forskning. 
Kommuner og region skal skabe lærings- og praktikforløb, hvor den enkelte netop får indblik i 
og erfaringer med at arbejde på tværs af fag- og sektorgrænser.  

Det er vigtigt at anskue kompetenceudvikling som et behov for livslang læring. De 
nyuddannede skal ikke være færdigudlærte fra starten. Der vil være behov for specialisering 
og løbende kompetenceudvikling i takt med at erfaringsniveauet stiger og kompetencerne 
udvikler sig. Her er det væsentligt, at vi forstår kompetenceudvikling bredt. Det handler både 
om formel videreuddannelse som f.eks. akademi/diplom og masteruddannelse – men det 
handler også om sidemandsoplæring, træning, intern uddannelsesaktivitet og andre former 
for læring, der foregår i hverdagen. 

Uddannelsesforløbene skal konkret give eleverne og de studerende ny viden og indsigt, 
som de kan bidrage med i deres fremtidige eller nuværende ansættelse. I den forbindelse er 
det også vigtigt, at eleverne/ de studerende introduceres for den nyeste velfærdsteknologi og 
inspireres til at tænkte innovativt i forhold til løsninger af fremtidens opgaver på social- og 
sundhedsområdet. 

 Kommuner og region skal til gengæld skabe rammerne for, at den tværfaglige og 
helhedsorienterede tilgang, nytænkning og innovation har mulighed for at udfolde sig. 

 

Gensidige aftaler og organisering 

Hvis strategien skal gøre en forskel og skabe positive forandringer, så skal den følges op 
af en prioriteret indsats hos alle involverede parter - både hver for sig og i fællesskab. Alle 
involverede parter har derfor med strategien forpligtet sig til at indgå i konkrete handlinger 
målrettet mod strategiens pejlemærker. 

Organisatorisk skabes nedenstående ramme for det videre arbejder med tværsektoriel 
kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet: 

 

Round table 

Der afholdes ”Round Table” møde en gang årligt. Round table har til opgave at følge de 
konkrete aktiviteter og sikre videndeling af de erfaringer, der skabes. Round table har fokus 
på fælles tiltag og planer på regionalt niveau, herunder strategisk dialog, 
tværgående/tværfaglige uddannelsesmoduler og tilbud, evt. fælles forskningsrelaterede 
indsatser, fælles udviklingstiltag m.v. 
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Lokalt samarbejde 

Der skabes lokale samarbejder mellem kommune, region og uddannelsesinstitutioner, 
og/eller klyngesamarbejder. De lokale samarbejder tager udgangspunkt i den fælles strategi 
og adresserer samtidig lokale behov og udfordringer, f.eks. i forhold til efter-
/videreuddannelse, praktikforløb og etablering af særlige læringsmiljøer mm.  

 

Koordinerende arbejdsgruppe 

Den koordinerende arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommuner, region og 
uddannelsesinstitutioner som repræsenterer såvel socialområdet som sundhedsområdet 
følger løbende op på de konkrete aktiviteter og projekter og formidler erfaringerne til en 
bredere kreds.   
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Sundhedskoordinationsudvalgets opsamling fra de politiske midtvejsmø-

der om Sundhedsaftalen 2015-2018 
 

 

Sundhedskoordinationsudvalget afholdte i perioden den 30. august til 14. september 2016 fire politiske 

midtvejsmøder om Sundhedsaftalen 2015-2018. Dette notat er en opsamling, der er udarbejdet på tværs af 

møderne.  

Formålet med møderne var at gøre status på samarbejdet, drøfte fælles udfordringer og finde fælles løsnin-

ger.  Deltagerne i møderne var regionale og kommunale politikere, medlemmer af PLO Syddanmark samt 

embedsmænd fra kommuner og region. Møderne var en kombination af statusoplæg fra Sundhedskoordi-

nationsudvalget og de deltagende kommuner samt gruppedrøftelser og dialog.  

Det var første gang, at Sundhedskoordinationsudvalget afprøvede denne mødeform til at gøre status på 

arbejdet med sundhedsaftalen. Tidligere har udvalget holdt bilaterale møder med de 22 syddanske kommu-

ner. På møderne gav deltagerne udtryk for, at den nye mødeform er at foretrække - ikke mindst fordi den 

giver lejlighed til gensidig inspiration.  

 

Overordnet status på sundhedsaftalen og dens indsatser 
Den generelle tilbagemelding fra både kommuner og Sundhedskoordinationsudvalget er, at arbejdet med 

sundhedsaftalen forløber konstruktivt og godt. Sundhedsaftalen er et vigtigt redskab til sammen at skabe et 

sammenhængende syddansk sundhedsvæsen.  Fra flere sider blev det imidlertid fremhævet, at det har ta-

get vel lang tid at få etableret den rette tværsektorielle organisering omkring sundhedsaftalearbejdet. Lo-

kalt arbejdes der også med implementering af indsatser, der blev besluttet i den tidligere sundhedsaftale, 

og som videreføres i den nuværende aftale og skaber værdi for borgerne. Flere nævnte, at samarbejdet i 

regi af de lokale samordningsfora fungerer rigtig godt, og at man er glade for samarbejdet lokalt. Generelt 

set samarbejdes der stadig tættere på tværs af de psykiatriske og somatiske samordningsfora.  

Samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivning, SAM:BO, blev fremhævet som en af de indsatser, der for 

alvor løfter samarbejdet og skaber værdi for borgere og patienter, og videreudviklingen af aftalen til social-

psykiatriområdet hilses derfor velkommen.   

 

Fælles udfordringer  
På midtvejsmøderne blev en række fælles udfordringer nævnt, hvoraf de mest gennemgående beskrives 

nærmere nedenfor.  
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Psykiatri 

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er somatikken og psykiatrien sidestillet, men midtvejsmøderne viser, at der 

knytter sig særlige problemstillinger til psykiatriområdet. 

Fælles for mange mennesker med en sindslidelse er, at der er mange forskellige aktører involveret i deres 

forløb, hvilket i mange tilfælde vanskeliggør et helhedsorienteret perspektiv. Dertil kommer et stigende an-

tal børn og unge, der modtager psykiatrisk behandling, og som ligeledes har behov for tværfaglige og un-

derstøttende tilbud i kommunalt regi.   

Med det fælles sigte at skabe mere lighed i sundhed og reducere overdødeligheden blandt mennesker med 

en sindslidelse er der behov for et stadig tættere samarbejde på tværs af somatik og psykiatri. I samme for-

bindelse blev det påpeget, at også telepsykiatrien og samarbejdet specifikt mellem lokalpsykiatrien og soci-

alpsykiatrien skal videreudvikles med henblik på at skabe mere sammenhæng i indsatserne og lighed i 

sundhed.        

Flere kommuner nævnte, at tidlig udskrivning af borgere med en psykisk lidelse er en stor og selvstændig 

udfordring.    

Arbejdsmarked  

På møderne blev efterspurgt et forstærket samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet i kommunerne og 

psykiatrien i regionen. Det blev sagt, at arbejdsmarkedsområdet bør indtænkes mere i sundhedsaftalen, 

der skal gælde fra 2019. 

En vigtig indsats er at forebygge, at de mennesker, der er i job og har en psykisk lidelse, ikke falder udenfor 

arbejdsmarkedet.   

Opgaveoverdragelse 

Et gennemgående budskab var, at det er vigtigt, at opgaveoverdragelse sker aftalt og planlagt, så den sek-

tor, der modtager opgaven, kan være parat og forberedt. Det blev ligeledes understreget, at det er vigtigt 

med politisk ejerskab til området.  

Herudover blev det fremhævnet, at det er vigtigt, at både kommuner og region presser på, for at diskussio-

nerne om økonomi tages nationalt ved forhandlingsbordet mellem regeringen, KL og Danske Regioner, så 

det ikke fylder lokalt og spænder ben for en fornuftig opgaveløsning.  

Inddragelse 

I Sundhedsaftalen er der fokus på inddragelse af borgerne, og at den enkelte borger skal mødes som en an-

svarlig samarbejdspartner, der aktivt bidrager til og er medbestemmende i eget forløb. På møderne frem-

kom der ønske om, at der fremadrettet fokuseres endnu mere på inddragelse af borgere, pårørende og na-

boer i arbejdet med Sundhedsaftalen. Det blev endvidere nævnt, at inddragelse af civilsamfundet kan byde 

på supplerende kvaliteter, for eksempel i form af fællesskabsorientering og skabelse af relationer, på anden 

vis end det offentlige typisk har mulighed for.  
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Almen praksis 

Der er enighed om, at de praktiserende læger har en nøglerolle i det sammenhængende behandlingsforløb.  

Generelt fungerer samarbejdet med almen praksis godt både i forhold til de enkelte borgerforløb og i regi 

af de kommunale lægelige udvalg. Der er for eksempel gode erfaringer med, at almen praksis, kommunale 

tilbud og civilsamfundet fysisk rykker tættere sammen, da dette kan give mere nærhed og sammenhæng 

for borgerne. Der er ligeledes gode erfaringer med rundbordssamtaler mellem den enkelte borger, lægen 

og kommunale repræsentanter, idet disse samtaler gavner det enkelte forløb. 

Såvel de praktiserende læger som kommunerne udfordres dog af, at borgere udskrives stadig tidligere fra 

sygehusene.  

Manglende lægedækning i dele af regionen blev fremhævet som et fælles problem for alle sektorer. Den 

varierende lægedækning koblet med geografiske forskelle gør, at der ikke nødvendigvis findes løsninger, 

som passer alle steder. Forskelligheden bør imidlertid ikke spænde ben for gode udviklingsinitiativer, og det 

blev foreslået, at der i højere grad igangsættes pilotprojekter og lignende, hvor kun nogle læger deltager, 

som det for eksempel sker i det igangværende projekt ”Tidlig Opsporing og Forebyggelse” (TOF-projektet).   

Børn og unge 

Der er bred enighed om, at forebyggelsestiltag og tidlig opsporing er afgørende. Der foregår en række ind-

satser på området, f.eks. forældrekurser udbudt af den kommunale sundhedspleje.   

Børn og unges mentale sundhed og problemer af psykisk karakter er et stigende problem. Udviklingen stil-

ler krav til kommunerne om nye tilbud målrettet psykisk sårbare børn og unge, men også i regionalt regi 

opleves en stigende efterspørgsel efter diagnostik og behandling af børn og unge i mistrivsel. På tværs af 

sektorer er der en fælles interesse i at undersøge årsagsmekanismerne nærmere, således at effektfulde 

indsatser i højere grad kan iværksættes og på et tidligere tidspunkt.   

Flere kommuner påpegede, at overvægt blandt børn ligeledes var et særligt udfordrende område. I forhold 

til overvægt har flere kommuner sat initiativer i gang inspireret af Holbæk-modellen.  

Særligt på det børne- og ungdomspsykiatriske felt opleves udfordringer omkring sammenhæng og kobling 

til barnets/den unges samlede liv og forankring i lokalmiljøet og familien. Dette gælder blandt andet for 

børn og unge med en spiseforstyrrelse.  

Øvrige fokusområder 

Ud over ovenstående udfordringer blev følgende øvrige fokusområder nævnt i forskellige sammenhænge: 

 Forebyggelse 

 Rehabilitering  

 Velfærdsteknologi  

 (U)lighed i sundhed  

 Ressourceanvendelse   

 Fælles kompetenceudvikling  
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Perspektiver for det fremadrettede sundhedssamarbejde  
I forhold til det videre samarbejde om den nuværende såvel som kommende sundhedsaftale blev følgende 

efterlyst på møderne:   

 Politisk ejerskab   

Både under udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen skal der være et stærkt og ved-

varende politisk ejerskab.  

 

 Effekter og gevinster for borgerne 

Værdien for borgerne af de enkelte indsatser skal tydeliggøres, og der skal i højere grad fokuseres 

på effekter og gevinster af indsatserne. Fælles data er derfor nødvendige.  

 

 Færre mål og indsatser 

Det er et gennemgående politisk ønske, at den kommende sundhedsaftale skal indeholde færre 

mål og indsatser, så der i højere grad lægges op til en prioritering af fokus og ressourcer. 

 

Godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2016.  
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4.3 Meddelelser



Til 
Det administrative Kontaktforum
Region Syddanmark

Udkast 

FÆLLESKOMMUNALT HØRINGSSVAR- TVÆRSEKTORIELT 
FORLØBSPROGRAM FOR MENNESKER MED KOL- SAMARBEJDE OG 
KOMMUNIKATION
De syddanske kommuner takker for det fremsendte høringsudkast til Tværsektorielt forløbsprogram for 
mennesker med KOL. Kommunerne bakker op om forløbsprogrammet, som fremstår gennemarbejdet, 
overskueligt, velbeskrevet og ambitiøst. 

Kommunerne anerkender særligt det gennemgående fokus på at inddrage borgere og patienter i forløbet 
samt opmærksomheden på at samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet, da det stiller store krav til 
kommunikation og koordination. Det er rigtig fint og inspirerende, at borgernes anbefalinger er fremhævet 
i faktabokse.  Endvidere er det en fin detalje, at der er hyperlinks i selve programmet, da det hjælper til at 
gøre det handlingsorienteret.

Generelle kommentarer

 Kommunerne anbefaler, at der sker en kobling mellem forløbsprogrammet for KOL og øvrige 
retningsgivende dokumenter omkring KOL (F.eks. ”NKR for rehabilitering af patienter med KOL”, 
”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL” og ”Faglige anbefalinger for 
telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL”), så det fremgår tydeligt, 
hvilke anbefalinger, der gælder hvornår. Denne kobling kan evt. fremgå af implementeringsplanen. 

 Ordene ”kan”, ”bør”, ”skal” nævnes i flæng. Det er svært at vurdere, hvad der er lovgivning (skal), og 
hvad der er arbejdsgruppens vurdering (kan/bør). Arbejdsdelingen bliver uklar, og dermed bliver det 
svært at implementere. Hvis det skal være et opslagsværk, skal det stå tydeligere frem, og 
ansvarsfordelingen skal fremgå tydeligere. 

 Hvis programmet skal fremstå som et opslagsværk, bør der være mindre prosa og langt mere 
punktform, så anbefalingerne tydeligere træder frem. 

 Ordene ”patientrettet forebyggelse”, ”patientuddannelse” og ”rehabilitering” bruges i flæng og uden 
nogen gennemsigtig systematik. Det anbefales heraf, at ordene defineres indledningsvist, og at 
forløbsprogrammet gennemskrives ift. brugen af de forskellige ord.  

 Ordet ”inddragelse” skal genovervejes i forbindelse med patientinddragelse. Ordet 
”medbestemmelse” eller ”samarbejde” er mere retvisende. 



 Forløbsprogrammet fremgår at være målrettet velfungerende borgere omkring 60-70 år. Ulighed i 
sundhed fylder også meget blandt KOL-borgere, så det er vigtigt med fokus på de udsatte 
borgere.Der mangler fokus på udsatte borgere i følgende faser: Tidlig opsporing, diagnosticering og 
behandling.

o Tidlig opsporing: Det skal skrives ind, at den tidlige opsporing skal foregå i de arenaer, hvor 
socialt udsatte har deres gang (fx byens væresteder, behandlingscenteret, varmestuer etc.)

o Diagnosticering: Det skal tilføjes, at det kan være nødvendigt med ledsagelse til egen læge, 
eller tæt opfølgning i forhold til, om borgeren får taget kontakt til lægen. Det er vigtigt at 
undgå, at borgere på baggrund af tidlig opsporing henvises til at søge læge, men så ikke 
selv magter det, og dermed ikke får den rette hjælp. Efter selve diagnosticering er et godt 
samarbejde mellem praktiserende læge og kommunen centralt for, at den udsatte borger får 
den rette behandling i et kommunalt tilbud. 

o Behandling: Det skal tilføjes, at særligt udsatte borgere skal have tilrettelagt undervisning, 
der tager højde for målgruppens udfordringer og behov for at blive fulgt tæt. 

 Rækken af kommunikationsmuligheder (behovsvurdering, genoptræningsplaner, forløbsplaner etc.) 
mellem sygehuset og kommunerne, lapper ind over hinanden. Selvom det er vanskeligt, fremsætter 
kommunerne et ønskes om, at det forenkles. Vi burde kunne sammenstille informationerne, så der 
ikke hele tiden skal udarbejdes nye standarder. 

 Det beskrives flere steder i forløbsprogrammet, at kommunerne løbende skal opdatere oversigterne 
over deres tilbud på sundhed.dk. Det er mere retvisende at skrive, at kommunerne skal sikre, at 
tilbuddene er fagligt opdaterede og retvisende. 

 Kommunerne foreslår, at der udarbejdes mindst en pixi-udgave af forløbsprogrammet. Det foreslås, 
at der laves en pixiudgave af programmet, som kan hjælpe de sundhedsprofessionelle i at opnå 
ensartethed i praksis og følge programmets anbefalinger. Derudover vil det være en hjælp, hvis der 
udarbejdes en pixi-udgave til borgere/pårørende, som tydeliggør betydningen af selv at tage ansvar 
for eget forløb. En pixi-udgave vil endvidere kunne hjælpe de sundhedsprofessionelle i 
kommunikationen med borgerne.  

 Der er i forløbsprogrammet lagt op til, at egen læge er tovholder og sammen med borgeren beskriver 
mål for behandlingen. Disse mål kunne med fordel beskrives i henvisningen, så alle instanser har 
mulighed for at følge op på de opstillede mål. 

 Monitorering og kvalitetsopfølgning på tværs af sektorer fylder ikke meget i forløbsprogrammet, og 
der er et meget begrænset fokus på telemedicinske løsninger. Det anbefales, at det beskrives 
nærmere og fremstår som et procesflow. 

 Hver gang der står ”et afslutningsnotat” foreslås det, at der tilføjes ”et opfølgningsnotat”, således at 
notatet indeholder en beskrivelse af, hvad den praktiserende læge evt. skal følge op på i forhold til 
de mål, borgeren arbejder med. 

 Det kan overvejes, om benævnelserne ”borger” og ”patient” skal erstattes med ”menneske”, jf. 
programmets titel. Dels fordi det fint afspejler den humanistiske tilgang, sundhedsprofessionelle 
arbejder ud fra, og dels fordi mennesker med KOL først og fremmest er mennesker. 

 Der er udviklet en revideret dynamisk henvisning (MedCom) til kommunale forebyggelsestilbud 
(XREF15). Med den dynamiske henvisning skal praktiserende læger og sygehuse fremover henvise 



til en afklarende samtale, når der er tale om forebyggelsestiltag/patientrettet forebyggelse og ikke 
henvise til specifikke rehabiliteringstilbud. Er der i udarbejdelsen af forløbsprogrammet indarbejdet 
de nye anbefalinger for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud? 

Der stilles i den forbindelse spørgsmålstegn til, hvad REF01 indeholder;
o Er det en henvendelse, ordination eller en kommunikationsstandard? 
o Hvilken juridisk tyngde ligger der i den? 
o Erstatter den LÆ165? 
o Det bør tydeliggøres, hvor forpligtende det er? 
o Det er godt med en manual for, hvad REF01 skal indeholde. Det kræver dog, at alle lærer at 

benytte manualen. 

Specifikke kommentarer
1.Introduktion

 De overordnede målsætninger i sundhedsaftalen bør for overskuelighedens skyld oplistes i 
punktform. 

 S.7. Målsætninger bør også være et af udgangspunkterne for den samlede indsats, da det 
symboliserer rehabiliteringstankegangen. 

 S. 7. Det bør skrives, at ”programmet beskriver roller og opgaver for hver af de involverede aktører i 
disse situationer og hvordan dette bringes ind i det tværfaglige samarbejde”. 

 S. 8. Det bør nævnes, at borgerne har ret til at fravælge viden samt at bestemme, at de evt. ikke 
ønsker at inddrage deres pårørende. 

 S. 8 (1 kolonne øverst). Det skal beskrives tydeligere, hvorvidt beslutningskompetencen for 
implementering af afsnittene ”Borgerrettet forebyggelse i kommunen” og ”Tidlig opsporing af KOL” 
lægges ud i SOF’erne. 

 S. 8. Det foreslås, at ”målbeskrivelser” efter behandlingsvalg og før ”tilrettelæggelsen” indsættes.
 S 9 (1 kolonne). Der stilles spørgsmålstegn ved repræsentationen af borgere i de tre workshops. 

o Afspejler repræsentationen hele befolkningen, herunder socialt udsatte som også får KOL? 
o Er det ikke tilfældet, anbefales det, at arbejdsgruppen i udarbejdelsen af de øvrige 

forløbsprogrammer vil sikre en bred repræsentation af borgere i div. workshops.   

2. Borgerettet forebyggelse i kommunen

 S. 10. Det beskrives ikke, hvordan der differentieres i rygestoptilbuddene. Er hensigten, at det er op 
til frontmedarbejderne at vurdere, hvorvidt KOL-borgerne har brug for et digitalt eller fysisk tilbud?

 S. 11 (1 kolonne). Det er ikke alle kommuners rygestopforløb, som fremgår på sundhed.dk. Nogle 
rekrutterer fx via stoplinjen. Hvis det er afgørende, at alle forløb er tilgængelige på sundhed.dk, bør 
det kommunikeres eksplicit til kommunerne. Alternativt bør sætningen blødes op. 

 S. 11. Det beskrives, at det i henvisningen fra sygehus og almen praksis evt. skal beskrives, hvis der 
er behov for tolk. Det er misvisende at skrive dette, i det brug af tolk ikke er en del af tilbuddet. 

 S. 11. Afstand og transport beskrives som en mulig barriere. Det foreslås, at der bliver angivet 
løsningsmuligheder i form flextrafik og tilbud om afhentning i hjemmet. 

3. Tidlig opsporing af KOL 

 S. 12 (1 kolonne). Det skal skrives tydeligt ind i afsnittet, hvor og hvordan de sundhedsprofessionelle 
spotter borgere i risikogruppen. For at gøre det (mere) forpligtende, bør der opstilles praksisnære 



eksempler for, hvordan de sundhedsprofessionelle kan forestå den tidlige opsporing. Det er et meget 
højt mål, så det er vigtigt med tydelige eksempler. 

 S. 12. Der savnes en beskrivelse af, hvem de sundhedsprofessionelle, som skal være 
opmærksomme på tidlige symptomer, er? Generalister og specialister vil givetvis tolke symptomerne 
forskelligt. 

 S. 13 (1 kolonne). Hvis kommunerne kan henvise direkte til sygehuset, skal det fremgå, i hvilke 
situationer de kan det. 

 S. 14 (1 kolonne). Der stilles spørgsmålstegn ved, hvad livsstilsinterventioner er. Det bør 
eksemplificeres. 

 S. 14 (1 kolonne nederst) Anbefalingen om opmærksomhed på opsporing af borgere med KOL 
kunne med fordel fremhæves tydeligere. 

 S. 14 (2 kolonne øverst). Der kunne laves en årlig opfølgning ”Hvad har I gjort for at opspore KOL 
hos borgere, der ikke er i kontakt med det etablerede sundhedsvæsen”? Hvis der lægges op til en 
årlig opfølgning, vil det i højere grad forpligte kommunerne på den tidlige opsporing. 

 S. 14. Initial spirometri. Der er ved spirometri risiko for at få enten et falsk negativt og falsk positivt 
resultat, og spirometri bør derfor foregå hos lægen. Et alternativ kunne være, at brugen af spirometri 
løftes ind i de lokale SOF´er og drøftes i KLU´erne. En mulig løsning er, at sygehusene underviser 
kommunerne i brugen af spirometri. Under alle omstændigheder er det nødvendigt med en 
redegørelse for, hvordan kommunerne på sikker vis skal kunne varetage denne opgave. 

4. Løbende risikovurdering i almen praksis og på sygehus

 S. 15 (Figuren)
o ”Vurdering af behov for særlig støtte”: Det giver ikke mening, at vurdering af behov for særlig 

støtte er pindet ud. Med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, bør alt være særligt, 
fordi borgeren skal have et forløb, der er tilpasset dennes individuelle problemstillinger. 

o Der mangler en lille pil under ”Sygehus” ned til ”Vurdering af behov for rehabilitering”. 
 S. 16. GOLD stadierne giver ikke et nuanceret overblik over borgerens samlede tilstand. Måske 

kunne der med fordel anvendes et screeningsværktøj, som giver et bredere overblik. 
 S. 19 (1 kolonne boksen). Definitionen af rehabilitering i boksen er for snæver og sygehuspræget. 

Det anbefales, at den rettes til ift. definitionen af rehabilitering fra Sundhedsaftalen 2015-18 (side 9).  
 S. 19. (2. kolonne i boksen). ”Når det er relevant, skal henvisningen tage stilling til” foreslås 

omformuleret til ”når det er relevant skal henvisningen indeholde oplysninger om”, da det vurderes at 
kunne misforstås, at man med henvisningen skal tage stilling til specifikke tilbud. 

 S. 19 (2. spalte nederst). Det foreslås, at der tilføjes tekst, så den rehabiliterende tilgang fremhæves. 
Forslag til tilføjelse efter støtte: ”og finder, sammen med borgeren frem til et handlingsforløb med 
målbeskrivelser”.

 S. 19. I forhold til indhold i en henvisning: Dette stemmer ikke overens med ”Anbefalinger for 
forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom” som udkom i juni 2016. Risikoen ved at kræve 
mange oplysninger kan være, at lægen vælger henvisningen fra. 

 S. 20. Det foreslås, at borgere med angst og borgere med apopleksi tilføjes boksen
 S. 20 (1 kolonne nederst). Der stilles spørgsmålstegn ved, hvad der menes med den udvidede 

forløbskoordination? Er det en person, som kommunen skal stille til rådighed? Hvordan skal det 
foregår i sektorovergangen? Tænkes der på kommunernes rehabiliteringsteams? Der er behov for, 
at afsnittet om den udvidede forløbskoordination udfoldes lidt. 

 S. 20. Det foreslås, at ”tilbud” slettes og erstattes med: ” en handlingsplan og en opfølgningsdato” for 
at forløbsprogrammet tænkes som en del af FS3. 

 S. 22. Det bør uddybes, hvem der har ansvaret for, at borgeren møder op i praksis til opfølgning, og 
hvilke tiltag der kan iværksættes for at sikre dette. 

6. Borgerens kontakt til apoteket   



 S. 23. Det skal skrives ind i afsnittet, at der er mulighed for at udarbejde en henstandsordning og 
enkeltydelse til udsatte borgere, som ikke har råd til medicin. Der er mange udsatte og unge med 
KOL, der ikke har råd til medicin. De kender ikke til henstandsordningen eller muligheden for 
enkeltydelser. I forlængelse heraf kunne det være relevant at oplyse om, hvorvidt apoteket har 
mulighed for at køre ud fx på væresteder eller i borgerens eget hjem og udføre medicinsamtalen. 
Der er stor risiko for fejlmedicinering ved en meget stor gruppe af dem, der har KOL, som ikke vil 
kunne magte at møde op til en medicinsamtale på apoteket.

 S. 23. I forhold til apotekernes rolle: Inhalationstjek kunne med fordel sættes i system. Det foreslås, 
at der står ”skal” og ikke ”kan” vedr. apotekernes medicinsamtaler. 

 S.23. Kan apotekernes tilbud evt. ligge på områdecentre eller sundhedscentre, hvor borgerne har 
lettere adgang- også udenfor arbejdstiden?

7. Opfølgning og årskontrol i almen praksis

 S. 25 (1 kolonne øverst). Lægen skal tale med borgerne om de kommunale tilbud 
(patientuddannelse) ved årskontrollerne. Erfaringerne viser, at praktiserende læger generelt har 
svært ved at henvise til kommunale tilbud. Det anbefales derfor, at det skrives (endnu) tydeligere, at 
en del årskontrollen omfatter en snak om kommunens tilbud.

8. Ambulant behandling og kontrol i sygehusambulatoriet

 S. 27 Boksen: ”Vigtige elementer i kommunikation til kommunen”. Det bør ændres til en tjekliste med 
minimumsoplysninger fremfor en liste med ”vigtige elementer”. Det er ikke forpligtende nok med 
vigtige elementer. Hvis det bliver ændret til en tjekliste, skal det hele formuleres som spørgsmål.

o Det er ikke realistisk i den nuværende struktur omkring henvisning mellem læge og 
kommune, at praktiserende læge skal formidle et kontaktpunkt i kommunen til patienten. 

 S. 27. Det foreslås, at ”og tværsektorielt” tilføjes efter ”en god intern”.
 S. 28 (2 kolonne). Det er uklart, hvem sygehuset informerer til, når et apparat skal leveres og 

installeres. Det skal skrives tydeligere ind i afsnittet.  

9. Genoptræning og træning i kommunen eller på sygehuset

 S. 29 overskriften. Ordet ”træning” fremgår ikke af nogen lovgivning. Der findes ”genoptræning”, 
”vedligeholdende træning” og ”forebyggende træning”. Der stilles heraf spørgsmålstegn ved, om der 
i udarbejdelsen af forløbsprogrammet er brugt en samlet betegnelse for ordet træning? Der er 
generelt en inkonsekvent brug af ord i afsnittet. Det bør gennemskrives, så ordet ”træning” udgår. 

 S. 29 (1 kolonne øverst). Der skal blot stå mennesker med KOL i stedet for mild og moderat.
 Jf. Sundhedsloven §140 skal specialiseret genoptræning foregå på sygehusene. For borgere med 

KOL, vil det give bedst mening, hvis genoptræningen foregår i kommunerne. Erfaringen fra 
udflytning af patientuddannelserne til kommunerne, viser, at der er større sandsynlighed for, at 
borgerne deltager, hvis tilbuddene ligger i kommunalt regi/tæt på borgerens hjem. Det giver 
endvidere bedst mening, at genoptræningen foregår samme sted som patientuddannelsen. 
Det anbefales derfor, at det beskrives, at de fleste borgere med KOL vil kunne nøjes med almen 
genoptræning (basal eller avanceret) i kommunerne, og at kun få borgere undtagelsesvist har behov 
for specialiseret genoptræning på et sygehus. 

 S. 29. Det skal fremgå, at ambulatoriepatienter ligeledes kan få lavet en genoptræningsplan. Der er 
mange fordele for patienten, hvis de får en genoptræningsplan, fremfor hvis borgeren selv ringer 
eller får henvisning fra lægen. Kommunen får ikke de relevante oplysninger uden en henvisning. 
Sygehuset laver en vurdering af borgeren, som kommunen ellers ikke får, hvis de ikke har en 
genoptræningsplan.



 S. 30 (1 kolonne). Det er uklart, hvad der menes med træningsforløb flere gange, når det er relevant. 
”Flere gange” bør slettes. 

 S. 30 (2 kolonne). Kommunerne har ikke erfaring med at henvise borgere til træningsforløb i andre 
kommuner end i bopælskommunen. Det foreslås derfor, at afsnittet slettes. 

 S. 30. Følgende sætning indikerer, at der lægges op til en mere proaktiv kommunal træningsindsats 
formentlig ved øget brug af §86, stk. 1-træning: ”Kommunen kan på eget initiativ iværksætte 
trænings- eller genoptræningsforløb for en borger uden henvisning fra sygehus eller almen praksis”. 
Det må aftales i forhold til den enkelte kommunes serviceniveau. 

 S. 30 (nederste boks)
o For overskuelighedens skyld kan boksen inddeles i tre, således henvisning til kommune 

forebyggelsestilbud står for sig samt at henvisning til almen og specialiseret genoptræning 
for sig. 

10. Patientuddannelse i kommunen

 S. 31 (2 kolonne øverst). Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor det kun omfatter mennesker med 
KOL i stadie C-D?

 S. 31 (2 kolonne tredje afsnit). Dette er et afsnit, der illustrerer den varierende brug af skal, kan og 
bør. 

o Bør kommunen indlede med en samtale, eller skal de indlede med en samtale? 
o Det bør tilføjes til afsnittet, hvordan den sundhedsprofessionelle skal forholdes sig, hvis 

borgeren ikke er motiveret for et forløb.  
 S. 31 (2 kolonne nederst). Tryghed spiller en rolle for alle mennesker med KOL, ikke kun dem med 

svær KOL. ”Svær” skal heraf slettes fra sætningen. 
 S. 32 (2 kolonne). Det skal tydeliggøres, hvad der ligger i de sundhedsfaglige kompetencer, ellers 

skal det gøres endnu tydeligere, hvad der forventes, at kommunerne varetager i 
patientuddannelserne. Bekymringen er, at hvis det ikke bliver tydeligere, vil det føre til en evig 
diskussion med sygehuset om, hvad der menes og forventes med de sundhedsfaglige kompetencer 
i kommunerne. 

12. Ernæringsindsatser i kommunen, almen praksis og på sygehuset 

 S. 34 (1 kolonne). Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor afsnittet kun berører ernæringsindsatser til 
KOL borgere med vægttab og underernæring? Afsnittet skal ligeledes have fokus på overvægt hos 
borgere med KOL. 

 S. 34. Afsnittet foreslås tilføjet: Ved underernæring og uplanlagt vægttab, kan ernæringsterapi 
kombineres med ernæringspræparater. 

 S. 34. Det bør uddybes, at de tilbud, som kommunerne bør etablere også skal yde støtte til at 
håndtere vægtproblemer.

 S. 34 (2 kolonne). Bør kommunerne etablere tilbud om kostvejledning, eller er det en skal opgave? 
 Der bør skelnes mellem diætbehandling og kostvejledning, som der gøres i ”Anbefalinger for 

tværsektorielle forløb for mennesker med KOL” og i ”Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere 
med kronisk sygdom”. 

 S. 34. Der lægges op til, at alle forebyggelsesindsatser er placeret i kommunerne. Men det 
beskrives, at den individuelle diætbehandling sker på sygehusene. Det bør overvejes, om det skal 
være en delt opgave mellem region og kommuner, da dette vil hjælpe med at sikre sammenhæng i 
forløbene. I tilfælde af at opgaven lægges over til kommunerne, skal der følge økonomi med. 



13. Kommunens, almen praksis’ og sygehusets ansvar for borgere med eksacerbationer

 S. 35 (2. kolonne). Det skal stå endnu tydeligere frem, hvem borgeren skal kontakte i konkrete 
situationer afhængigt af eksacerbationer. Den nuværende formulering er for uklar, og det vil føre til, 
at ingen tager ansvar for opgaven.

 S. 35 (2 kolonne, andet afsnit). Det er uklart, hvem den sundhedsprofessionelle er. Er det en 
sundhedsprofessionel i kommunen eller på sygehuset? Opgaven skal beskrives mere konkret, hvis 
det skal være forpligtende. 

 S. 35 (2 kolonne nederst). Det bør være en implicit del af den rehabiliterende tilgang, at det 
overvejes, hvorvidt borgeren har brug for særlig støtte. 

 S. 38: Der står at udskrivningsrapporten danner rammen om kommunikationen mellem sygehus og 
kommune. Der, hvor der kommunikeres, er dog i plejeforløbsplanerne og besvarelsen af disse. 
Udskrivningsrapporten sendes, når alt er aftalt, og når borgeren er udskrevet, så da kan der som 
hovedregel ikke kommunikeres mere om udskrivelsen. Dog bør udskrivningsrapporten sendes i 
forbindelse med udskrivelsen, så kommunerne ikke først modtager den flere dage/uger efter 
udskrivningen. Det anbefales i denne sammenhæng, at der sker en kobling til DÆMP. 

 S.38. Det foreslås, at ordet ”KOL-kuffert” byttes ud med ”telemedicinsk tilbud”, da der herved tages 
afsæt i funktionelle løsninger der opfylder et krav, fremfor fremhævelsen af et specifikt produkt.

16. Plejeindsats i kommunen

 S. 40 (1 kolonne under kassen). Terapeuter skal ligeledes nævnes som dele af plejesektoren.

17. Palliativ indsats i kommunen, almen praksis og på sygehuset

 S. 42 (første afsnit). Det bør nævnes, at der på nuværende tidspunkt pågår faglige drøftelser af, 
hvorvidt en KOL borger i højere graf skal have mulighed for at blive terminalerklæret. Dette ud fra 
en drøftelse af, hvorvidt borgeren dør af eller med sin KOL. 

 S. 42 (1 kolonne). Sætningen; Palliation skal indhentes i hele patientforløbet bør foldes ud. Som den 
er formuleret her, er den meningsforstyrrende. 

Bilag 3 Befordring

 Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor der henvises til borgerservice i alle kommuner? I nogle 
kommuner er det ikke borgerservise, som håndterer befordringsspørgsmål. De rette telefonnumre 
bør derfor fremgå. 
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