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Referat af mødet i SOF i Sønderjylland den 25. februar 2021 
 
Tidspunkt: 15.00-17.00 
Mødeleder: Rolf Dalsgaard 
Sted: Mødet afholdes virtuelt som et Microsoft Teams-møde -  
Deltagere:  

SOF i 
Sønderjylland: 

Medlemmer 

Tønder 
 

Jan Præstholm, direktør for Børn og Skole, Pleje og Omsorg  
Aase Koch, fagchef pleje og omsorg (IPG-medformand) 
Vakant, fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked (følgegruppemedlem) 

Haderslev Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice (medformand) 
Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering 
Marit Nielsen-Man, chef for Sundhed og Forebyggelse (IPG-medformand og 
følgegruppeformand) 

Aabenraa Karen Storgaard Larsen, direktør for Social & Sundhed 
Michael Metzsch, afdelingschef for Sundhed (IPG-medformand) 
Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Understøttelse (følgegruppemedlem) 

Sønderborg Carsten Lund, vicekommunaldirektør, Børn Uddannelse og Sundhed 
Michael Skriver Hansen, sundhedschef (IPG-medformand) 
Helle Schultz, psykiatri- og handicapchef 

Psykiatri Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør (medformand) 
Anne L Eisenhardt, oversygeplejerske 
Yvonne Reinholdt, oversygeplejerske 

Sygehus 
Sønderjylland  

Eva Nielsen, sygeplejefaglig direktør (medformand) 
Joan Granerud, oversygeplejerske (IPG-medformand og følgegruppemedlem) 
Pernille Kjær, chefterapeut (IPG-medformand og følgegruppemedlem) 
Rene Bender Jørgensen, chefterapeut (IPG-medformand og følgegruppemedlem)  

Praksis Stefan Schäfer, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Pia Therkildsen, praksiskonsulent Sønderborg kommune  
Bent Kristensen, praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland 
Karen Stevns, psykiatrisk praksiskonsulent, voksenområdet 
Bente Autzen, psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet 

Fællessekretariatet Fire kommunale SOF-sekretærer og to regionale SOF-sekretærer 

Afbud  

 
Gæst til punkt 2: Christian Backer Mogensen, Koordinerende forskningsleder, Institut for Regional 
Sundhedsforskning, Sygehus Sønderjylland. 

Dagsorden med tidsangivelse 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt 15.00-15.05 
2. Projekt ’Den røde knap – den dialogbaserede samarbejdsmodel’ 15.05-15.35  

3. Målafrapportering – første afprøvning samt evaluering af denne 15.35-16.15  
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4. Orientering om anbefalinger til indsatser i Akutplanen for Region Syddanmark 16.15-16.35  

5. Status på de særlige psykiatripladser 16.35-16.45 

6. Opfølgning på beslutninger fra møder i Det Administrative Kontaktforum (DAK) 16.45-16.50 

7. Gensidig orientering 16.50-16.55 

8. Eventuelt 16.55-17.00 

9. Kommunikation  

10. Skriftlig orientering  

a. Status på Tele-KOL, mail fra programledelsen af 15. december 2020 

b. Sengekapacitet i Psykiatrien  

c. Omlægning af specialistrådgivning i Psykiatrien 

d. Takster i samarbejdsaftaler – 2021-niveau. 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt (15.00-15.05) 
 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 

- SOF i Sønderjylland godkender dagsordenen og kommer med punkter til eventuelt. 
 

Beslutning 
Indstillingen godkendt.  
 

2. Projekt ”Den røde knap – den dialogbaserede samarbejdsmodel” (15.05-15.35) 
Baggrund 
Ved sidste møde godkendte SOF i Sønderjylland, at der arbejdes videre med det konkrete forslag til 

en intervention, der blev præsenteret som Projekt ’Den røde knap - den dialogbaserede 

samarbejdsmodel’. SOF godkendte endvidere at projektledelsen på nærværende møde fremlægger 

en nærmere og mere specificeret plan for projektet, projektindhold og et forslag for projektets 

økonomi.  

 

Sagsfremstilling 

Vedhæftede forslag til projektplan er udarbejdet af forskergruppen bag På FORKANT, idet der er 

taget højde for input fra SOF i Sønderjyllands møde den 18. december 2020 samt for input fra 

Dialogforums møde den 21. januar 2021.  

 

Forslaget indeholder følgende: 

  

1) En konkret beskrivelse af projektet udarbejdet ved møde i Dialogforum den 21. januar 2021 

(bilag 1) 

 

2) Et overslag over tidsplan, samlet økonomi og forslag til finansieringsmodel (bilag 2).   

 

Se i øvrigt bilagene. 
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Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Almen praksis  

En større mulighed for at planlægge et akut forløb, hvor planerne rækker ud over almindelig 

åbningstid, samt en mere direkte dialog mellem kommune, sygehus og almen praksis for de mere 

komplicerede forløb 

 

Kommunerne 

En direkte adgang til sygehusets behandlere døgnet rundt, og mulighed for direkte indlæggelse uden 

vagtlæge involvering. 

 

Somatikken 

En mulighed for dialog mellem almen praksis og kommuner på et tidligere tidspunkt før en eventuel 

indlæggelse, samt mere direkte kontakt under en kompliceret indlæggelse til kommune og almen 

praksis. 

 

Psykiatrien 

Patienter med psykiatrisk komorbiditet i tillæg til den akutte somatiske tilstand inkluderes. 

 

Indstilling 

Sygehus Sønderjylland indstiller, at  

- SOF i Sønderjylland godkender forslaget til Projekt ’Den røde knap - den dialogbaserede 

samarbejdsmodel’ og at 

- kommunerne hver især internt afklarer den kommunale deltagelse i projektet og finansiering 

af den kommunale andel af den beskrevne underskudsgaranti.  

Bilag 

Bilag 1: Konkret beskrivelse af projekt ’Den røde knap - den dialogbaserede samarbejdsmodel’ 
udarbejdet ved møde i Dialogforum den 21. januar 2021 
Bilag 2: Overslag over tidsplan, samlet økonomi og forslag til finansieringsmodel, januar 2021 
 
Referat  
”Den røde knap” er delt op i to dele: ”Vent og se-indlæggelsen” og ”Den røde knap”.  
 
Projektet vedrører borgere, der er kendt i kommunen med tilknytning til den kommunale 
hjemmepleje og/eller sygepleje.  
 
Formålet med projektet er at forebygge indlæggelser ved hjælp af et øget samarbejde mellem 
kommune, sygehus og praktiserende læge.  
 
Modellerne har været til høring hos 10-12 praktiserende læger. 
 
Det foreslås, at ”Den røde knap” afprøves i et pilotprojekt i samarbejde med Sønderborg Kommune 
og Sygehus Sønderjylland Sønderborg.  
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Der lægges op til, at lave to phd-projekter på baggrund af ”Den røde knap”.  
 
Følgende blev drøftet:   

• Det er et ønske, at sygepleje og akutsygeplejen bliver genstand for undersøgelse i phd-
projekterne.  

• Dertil ønskes krav til kompetencer, organisering og økonomi hos kommunerne belyst.  

• Der var ønske om, at det bliver undersøgt, om der kunne arbejdes med en kontrolgruppe.  

• Kommunerne har behov for en politisk beslutning i forhold til deltagelse i projektet. Har brug 
for gode argumenter for kommunernes deltagelse – projektbeskrivelsen udvides med effekt 
for hhv. kommune, sygehus, borger. 

• Ønsker uddybning af ansvaret i de enkelte dele af flow-diagrammerne for hhv. ”Vent og se-
indlæggelsen” og ”Den røde knap”.  

• Ønsker en bredere høring efter pilotprojektet i Sønderborg er blevet gennemført.  
 
Christian Backer Mogensen foreslår, der udarbejdes et beslutningsgrundlag til de kommunale 
politikere med ovenstående ønsker, når pilotprojektet er gennemført, og der er udarbejdet konkrete 
beskrivelserne af phd-projekterne. 
 
Beslutning 
SOF tilslutter sig igangsættelse af pilotprojektet.  
Beslutningen om yderligere kommunal deltagelse i ”Den røde knap” afventer resultatet af 
pilotprojektet.  
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3. Målafrapportering – første afprøvning samt evaluering af denne (15.35-16.15) 

Baggrund 
SOF i Sønderjylland besluttede den 9. september 2020, at man ønskede at anvende det foreslåede 
koncept for tavlemøde/målafrapportering startende fra dagens møde, det første i 2021.  

Formålet med at starte SOF-møderne med målafrapportering er at skabe en mere dynamisk 
mødeform, der sikrer større fremdrift og som sikrer, at det er Sundhedsaftalens mål, der er 
rammesættende for møderne og for arbejdet i SOF.  
 
Det blev besluttet, at IPG-formandskaberne fik ansvaret for at udvælge brugbare mål og datakilder, 
idet der alene skal anvendes allerede tilgængelige datakilder, samt ansvar for at fremlægge 
målafrapporteringen på mødet. Desuden blev det besluttet, at Kompetencegruppen for Økonomi 
skulle drøfte mål og datakilder med IPG-formændene og efterfølgende drøfte et årshjul og en 
instruks ift. den specifikke leverance af data med Fællessekretariatet.  

Sagsfremstilling 
Ved denne første målafrapportering vil Sundhedsaftalens visioner og målsætninger og de 
tilgængelige data for disse blive præsenteret og der være i alt 5 lokale, supplerende målepunkter, 
fordelt på de 4 IPG’er.  
 
Kompetencegruppen for økonomi har holdt møder med formandskaberne for de fire 
implementeringsgrupper og har drøftet, hvilke ønsker formandskaberne havde til målafrapportering. 
Kompetencegruppen har herefter undersøgt mulighederne for og ressourcetrækket ved at skaffe de 
ønskede data, og har på den baggrund udarbejdede vedhæftede notat ’Oplæg om målepunkter’, der 
kategoriserer målepunkterne efter, hvor stort ressourcetrækket ved at skaffe dataene vil være, i 
henholdsvis ’lille’, ’mellem’ og ’stor’.  
 
Formandskabet for SOF har på baggrund af dette oplæg bedt formandskaberne for IPG’erne om i 
samråd med Kompetencegruppen for Økonomi at prioritere og – under hensyntagen til 
ressourcetrækket - udvælge de målepunkter fra bruttolisten, som bedst synliggør fremdrift og succes 
i forhold til Sundhedsaftalens mål. Til SOF-mødet i april skal hver IPG fremlægge til SOF i 
Sønderjyllands godkendelse en plan for, hvilke målepunkter de ønsker at præsentere på SOF-
møderne i 2021 og 2022.  
 
IPG-formandskaberne præsenterer målafrapporteringen i samme rækkefølge som følgegruppernes 
opgaver beskrives i Sundhedsaftalen: 1. IPG Forebyggelse, 2. IPG Behandling og pleje, 3. IPG 
Genoptræning og rehabilitering og 4. IPG Uddannelse og arbejde. Der er afsat 5 minutter til hver IPGs 
afrapportering og 20 minutter til evalueringen.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland gennemfører målafrapportering og at 
- SOF i Sønderjylland evaluerer den første målafrapportering. 

Bilag 
Kompetencegruppen for økonomi’s oplæg vedr. målepunkter  
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Referat 
Sundhedsaftalen for Region Syddanmark indeholder 16 målsætninger. Nogle af målene kommer der 
data på en gang årligt med ”De nationale mål for sundhedsvæsenet” andre kun hvert fjerde år i 
forbindelse med ”Sundhedsprofilen”. Der har endnu ikke været nye data for målsætningerne, der 
trækker på ”De nationale mål for sundhedsvæsenet”, da opfølgningen på disse blev aflyst i 2020 pga. 
udfordringer med Landspatientregisteret.  
 
IPG Forebyggelse:  
Der blev vist udvikling i antallet af henvisninger til rygestop i de 4 kommuner. Antallet af henvisninger 
har generelt været faldende i alle kommuner i løbet af 2020.  
 
IPG Behandling og Pleje: 
Der blev vist udvikling af antallet af færdigbehandlingsdage på hhv. det somatiske og det psykiatriske 
område. Færdigbehandlingsdagene bør fremadrettet blive sat i forhold til antal 1000 indbyggere i 
kommunerne, sådan som det er gjort i grafen for færdigbehandlingsdage for psykiatriske patienter.  
 
På næste møde vil IPG Behandling og Pleje gå dybere ned i området med færdigbehandlingsdage.  
 
IPG Genoptræning og Rehabilitering:  
Der blev vist udvikling i andelen af borgere med hoftenære frakturer, der bliver genindlagt pr. 
måned, samt mortalitet inden for 30 dage for borgere med hoftenære frakturer.  
 
Fremstillingsmåderne af graferne bør måske ændres, f.eks. fra månedsdata til kvartalsdata, da der 
ikke umiddelbart kan ses et genkendeligt mønster for de fire kommuner.  
 
IPG Uddannelse og Arbejdsmarked:  
Der blev vist udvikling i antallet og andelen af aktivitetsparate fuldtidspersoner på uddannelseshjælp 
og antallet og andelen af sygedagpengemodtagere.  
 
Evaluering:  
Planchen vedr. færdigbehandlingsdage pr. 1000 indbyggere kan være en god model og mulighed for 
at kunne sammenligne kommunerne.  
Der kan med fordel suppleres med oplysninger til nogle af plancherne – f.eks. antallet af indlagte i 
alt.  
 
Vi bør starte ud med få forskellige data. De data der præsenteres på SOF behøver ikke afspejle alt, 
hvad man arbejder med i IPG’en. Derudover skal man huske at prioritere dataene ud fra de 
ressourcer, der skal bruges på at frembringe dem.  
 
Det skal give mening i forhold til at kunne kortlægge effekten af de tiltag, der sættes i gang, for der 
ligger et stort arbejde og ressourcetræk bag opgørelserne.  
 
Der er tilfredshed med det niveau, der er ramt på nuværende tidspunkt.  
 
Pia Therkildsen fortalte, at man i Syd-kip er  ved at lave et projekt i almen praksis, hvor  man ønsker 
at afprøve og implementere VBA metoden. Herfra kan man måske bidrage med data vedr. rygning, jf. 
plancherne fra IPG Forebyggelse.  
 
Beslutning 
Målrapporteringen blev gennemført og evalueret.  
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Der arbejdes videre ud fra det format der ligger til dagens møde, og til mødet i april fremlægger hver 
IPG en plan for den fremadrettede målrapportering til SOF’s godkendelse.  
 
 

4. Orientering om anbefalinger til indsatser i Akutplanen for Region Syddanmark 16.15-
16.35 
 

Baggrund 
Region Syddanmark har i 2020, med afsæt i Sundhedsstyrelsens ”anbefalinger for styrket akut 
behandling, herunder anbefalinger vedr. det præhospitale område, akutmodtagelserne (somatik og  
psykiatri), almen praksis, og den akutte indsats i kommunerne”, arbejdet med udarbejdelsen af en 
akutplan for Region Syddanmark. 
 
Sagsfremstilling 
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på akutområdet har primært et tværfagligt og tværsektorielt  
sigte, idet anbefalingerne peger på indsatser, der går på tværs af hele patientforløbet i både det  
primære sundhedsvæsen, de præhospitale indsatser og det regionale sygehusvæsens ambulante og  
stationære tilbud. Anbefalingerne omfatter både somatik og psykiatri. Fokus er på sammenhæng,  
samarbejde og kvalitet af den akutte indsats.  
 
I Region Syddanmark tænker man, at Akutplanens indsatser derfor skal ses i en direkte sammenhæng 
til det samarbejde mellem kommuner og sygehuse, der er beskrevet i sundhedsaftalen for 2019-2023 
og der har derfor i udarbejdelsen været særligt fokus på at undersøge potentialet for øget 
sammenhæng på tværs af og mellem sektorer med henblik på, at borgere med akut opstået sygdom 
eller skade får rette tilbud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, 
besøg hos eller af egen læge eller vagtlæge, akut ambulant besøg på sygehus eller indlæggelse.  
 
Som en del af arbejdet med akutplanen er der nedsat en styregruppe samt fire arbejdsgrupper, der 
arbejder med følgende spor: 
• Koordinering af visitationen af den akutte patient på tværs af sektorer 
• Det akutte patientforløb for psykisk syge og psykisk sårbare patienter 
• Lægevagtsfunktionen og samarbejdet med sygehusene 
• Forløb for akutte hjertepatienter. 
 
Arbejdsgruppen om koordinering af visitationen af den akutte patient på tværs af sektorer har 
udarbejdet forslag til fire overordnede indsatser: 
• Etablering af tværsektorielle fællesvisitationer 
• Styrket indsats for ældre sårbare borgere i eget hjem/plejehjem 
• Styrkede samarbejdsrelationer 
• Styrket anvendelse af viden og data på tværs af sektorer. 
 

Intentionen med etablering af tværsektorielle fællesvisitationer er, at alle borgere skal tilbydes den 

rette akutte behandling på det rette niveau første gang. De tværsektorielle fællesvisitationer tænkes 

etableret fysisk omkring de fire akutsygehuse i Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Odense. Udviklingen 

skal ske i et tæt samarbejde med almen praksis og kommunerne. 

Eva har deltaget i den regionale Styregruppen for akutplan 2020 og ønsker at dele status for arbejdet 
samt drøfte nogle af de anbefalinger til indsatser Styregruppen er kommet frem til.  
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Det er tanken, at akutplanen drøftes på de kommende SOF-møder i april og juni 2021.  
 
Indstilling  
Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland tager status på udarbejdelsen af akutplan for Region Syddanmark til 
efterretning 
 

Bilag:  
Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats – Planlægningsgrundlag for de 
kommende 10 år 
 
Referat 
Akutplanen er baseret på 32 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne har været forsinket 
pga. COVID-19.  
 
Anbefalingerne handler om følgende områder:  

• Forløb for akutte hjertepatienter 

• Lægevagtsfunktionen og samarbejdet med sygehusene 

• Det akutte patientforløb for psykisk syge og psykisk sårbare patienter 

• Koordinering af visitation af den akutte patient på tværs af sektorer.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe for hvert af de fire områder.  
 
Eva Nielsen fra SHS er med i gruppen vedr. visitation af den akutte patient på tværs af sektorer. Hun 
vil sende et foreløbigt oplæg fra arbejdsgruppen ud til SOF-medlemmerne.  
 
Akutplanen skal i høring hos interessenter fra 6. maj til den 30. august 2021 herunder hos alle 
kommuner i regionen. Eva foreslår, at oplægget drøftes i SOF-regi i høringsperioden.  
 
Det afgående og det tiltrædende regionsråd skal godkende akutplanen i december 2021 og januar 
2022.  
 
Akutplanens tværsektorielle indsatser skal efterfølgende forankres i Følgegruppen for Behandling og 
Pleje. Repræsentationen i Følgegruppen for Behandling og Pleje udvides på baggrund heraf.  
 
Der var opbakning til forslaget om, at oplægget til akutplan drøftes i SOF Sønderjylland i 
høringsperioden.  
 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning.  
 

5. Status på de særlige psykiatripladser v/Anders Meinert Pedersen (16.35-16.45) 
Baggrund 
De særlige pladser på psykiatriske afdelinger er reguleret i psykiatriloven. Målgruppen for de særlige 
pladser på psykiatrisk afdeling er habile borgere over 18 år, som har eller formodes at have en svær 
psykisk lidelse, og har en udadreagerende adfærd samt særlige sociale problemer, herunder 
eventuelt misbrug af rusmidler. Endvidere har borgerne ofte flere afbrudte behandlingsforløb samt 
gentagne indlæggelser. Formålet med et ophold på de særlige pladser er at stabilisere borgerens 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Akut-anbefalinger/Akut-anbefalinger/Rapport_Anbefalinger_Akut_Sundhedsindsats.ashx?la=da&hash=3DE2CE04B1BFACE1A89B0D4EF307D777C151CDE8
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Akut-anbefalinger/Akut-anbefalinger/Rapport_Anbefalinger_Akut_Sundhedsindsats.ashx?la=da&hash=3DE2CE04B1BFACE1A89B0D4EF307D777C151CDE8
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helbred, forbedre borgerens evne til at mestre hverdagen, at få nedbragt mængden af konflikter og 
voldsepisoder samt at forebygge anvendelse af tvang. Formålet fremgår af psykiatrilovens § 42 a, stk. 
2. Målet er at forbedre borgerens livskvalitet, og at borgeren kan vende tilbage til en velfungerende 
hverdag med et mindre indgribende tilbud end pågældende havde ved indskrivelsen. 

Sagsfremstilling 
Psykiatrien i Region Syddanmark har siden 2018 haft særlige pladser til en mindre gruppe af særligt 
udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Med psykiatriplanen blev 
det besluttet at flytte de 15 særlige pladser fra Psykiatrisk Afdeling Vejle til Psykiatrisk Afdeling 
Odense. Flytningen af de særlige pladser fandt sted den 2. november 2020. Personalet fra Vejle 
fulgte som udgangspunkt med til Odense, men en del medarbejdere valgte at søge andre 
udfordringer. Det nyansatte personale modtog introduktion i hele oktober. Som led i introduktionen 
var en del af det nyansatte personale i praktik på afsnittet i Vejle, hvor patienter og nyansat 
personale havde mulighed for at møde hinanden inden flytningen. Patienterne var i uge 42 på besøg i 
Odense, hvor de besigtigede de nye fysiske ramme.  

I Region Syddanmark er der etableret 32 særlige pladser. Som en del af udmøntningsaftalen 
vedrørende finanslovsmidlerne til styrket psykiatri blev det besluttet, at regionerne kan ommærke 
særlige pladser til almen psykiatriske sengepladser. Aftalen giver mulighed for at ommærke 25 % af 
pladserne til almen psykiatri, hvilket svarer til 8 pladser i Region Syddanmark. I samarbejde med de 
syddanske kommuner er det besluttet at ommærke 3 af de særlige pladser indtil 30. juni 2021. Der 
foretages halvårligt en vurdering med involvering af de syddanske kommuner af, hvor mange pladser 
der kan ommærkes. 

Sundheds- og Ældreministeriet har foranlediget en evaluering af de særlige pladser i psykiatrien. 
Formålet med evalueringen er at vurdere, hvorvidt de særlige pladser bidrager til at stabilisere 
borgerens helbred og forbedre borgerens evne til at mestre hverdagen, til at nedbringe antallet af 
voldsepisoder og konflikter og til at forebygge anvendelse af tvang over for målgruppen. Herudover 
skal evalueringen belyse organiseringen og finansieringen af de særlige pladser, sammenhængen til 
øvrige tilbud, visitationen, målgruppen mv. Evalueringen gennemføres som et komparativt 
casestudie baseret på både kvantitative og kvalitative metode og der blev i sidste halvår 2020 lavet 
interviews. Det forventes, at evalueringen er klar medio 2021. 

Der var den 5. januar 2021 indskrevet 21 patienter på de særlige pladser: 13 på Psykiatrisk Afdeling 
Odense og 8 på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Psykiatrisygehuset modtager løbende anmodninger fra 
de syddanske kommuner. 

Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 
 
Almen praksis: Ingen bemærkninger. 
 
Kommunerne:  
Kommunerne kan anmode om at indstille en borger til en særlig plads, hvorefter et visitationsforum 
drøfter sagen sammen med kommunens repræsentant og sagsbehandler på baggrund af tilsendt 
materiale. Kommunerne betaler til regionen for de særlige pladser. Betalingen reguleres i 
bekendtgørelse om kommunernes betaling for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Den 
visiterende kommune betaler døgntakst pr. dag den visiterede borger opholder sig på en af de 
særlige pladser. Hvis borgeren under forløbet indlægges på en anden sygehusafdeling i somatikken 
betales der ikke døgntakst for de dage. De ubenyttede pladser betaler regionens kommuner for i 
fællesskab. Den enkelte kommunes andel heraf beregnes på grundlag af kommunens andel af 
regionens befolkningstal.  
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Somatikken: Ingen bemærkninger. 
 
Psykiatrien:  
Ud over behandlingen kan psykiatrien ligeledes anmode om at indstille en borger til visitation til en 

særlig plads. 

Indstilling 
Det indstilles, at  

 
- SOF i Sønderjylland drøfter, hvorledes psykiatrisygehuset kan bidrage yderligere til at 

understøtte kommunernes brug af de særlige pladser.  

Bilag 
Bilag til SOF Sønderjylland – De særlige pladser, 1. februar 2021. 

Referat 
De særlige psykiatripladser er blevet evalueret. Evalueringen viser, at der er tomgang på pladserne 
men også, at de borgere, der benytter pladserne har et godt og udbytterigt forløb.  
 
De særlige pladsers indhold har udviklet sig positivt. De borgere, der benytter pladserne er borgere 
med svære problemer, som ikke kan rummes i et kommunalt botilbud. En kommunal repræsentant 
havde gerne set, at endnu flere af pladserne var blevet ommærket til almindelige psykiatripladser.  
 
Ud over det, havde kommunerne ikke umiddelbart forslag til, hvordan brugen af pladserne kunne 
understøttes mere.  
 
Beslutning 
Sagen blev drøftet.  
 
Kommunerne havde ikke umiddelbart forslag til, hvordan brugen af de særlige psykiatripladser kan 
understøttes mere.  
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6. Opfølgning på beslutninger fra møder i Det Administrative Kontaktforum (DAK) (16.45-
16.50) 

Baggrund 
SOF i Sønderjylland ønsker at være proaktive ift. opgaver der kommer fra DAK og/eller 
følgegrupperne under DAK til SOF i Sønderjylland. 
 
Sagsfremstilling 
Fællessekretariatet har inden mødet i SOF i Sønderjylland gennemgået referatet fra DAK-mødet den 
28. januar 2021 ift. at fange opgaver, der er givet til SOF i Sønderjylland. Herudover kan 
Følgegruppemedlemmerne orientere om eventuelle opgaver fra diverse Følgegrupper. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 
 

- SOF i Sønderjylland tager gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 
Link til referater fra møder i Det Administrative Kontaktforum: 
https://regionsyddanmark.dk/wm506948 
Kommende opgaver fra DAK til SOF i Sønderjylland, 10. februar 2021 
 
Referat 
Det blev på mødet nævnt som en mulighed, at SOF’erne kan vælge af lave målopfølgning på nogle af 
de samarbejdsaftaler, som Følgegruppen for Behandling og Pleje har valgt fra i deres opfølgning. Det 
drejer sig om følgende samarbejdsaftaler:  

• Samarbejdsaftale for patienter med psykisk lidelse og samtidig stof- eller alkoholmisbrug. 

• Samarbejdsaftale om sondeernæring og parenteral ernæring.  

• Samarbejdsaftale om pasning af dræn og kateteranlæggelse og pleje.  

• Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område.  
 
Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning.  
 

7. Gensidig orientering (16.50-16.55) 
Under punktet er der følgende orienteringer: 
 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 
- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 

 
Referat  
På SHS flytter afdelingerne for mikrobiologi og patologi i den kommende weekend fra Aabenraa 
Sygehus til Sønderborg Sygehus.  
 
Pernille Kjær orienterede om, at operationsprogrammet for bl.a. knæ, hofter mv. kører op på fuld 
styrke efter den midlertidige neddrosling i forbindelse med den ekstra opgave med COVID-19 
patienter. Dette medvirker, at kommunerne de næste uger vil modtage flere genoptræningsplaner.  
 

https://regionsyddanmark.dk/wm506948
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Kommunerne kvitterede for denne information og vil gerne fremadrettet modtage information ved 
både op- og nedjusteringer.   
 
Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

8. Eventuelt (16.55-17.00) 
Emner til eventuelt kommer under punkt 2, Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt. 

Referat 
Ingen bemærkninger.   
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9. Kommunikation 
Fællesformandskabet for SOF i Sønderjylland aftalte på mødet den 8. januar 2017, at Kommunikation 
skal være ét fast punkt på dagsorden – en del af afslutningen på mødet, hvor SOF i Sønderjylland 
fastlægger, om der skal kommunikeres noget ud fælles fra mødet. 
 
Beslutning 
Ingen bemærkninger.  
 

10. Skriftlig orientering  
Se bilag til skriftlig orientering, hvor der orienteres om følgende 
 

a. Status på Tele-KOL, mail fra programstyregruppen af 15. december 2020. 

b. Sengekapacitet i Psykiatrien 

c. Omlægning af specialistrådgivning i Psykiatrien 

d. Takster i samarbejdsaftaler – 2021-niveau. 

 
 


