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Sted: Afholdes på Sygehus Sønderjylland, Auditorium i Lærings- og forskningshuset SHS-Aabenraa 

Mødeleder: Eva Nielsen  

 

Deltagere:  

SOF i 
Sønderjylland: 

Medlemmer 

Tønder 
 

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

Haderslev Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice (Medformand) 
Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering 

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

Sønderborg Carsten Lund, vicekommunaldirektør, Børn Uddannelse og Sundhed 
Michael Skriver Hansen, Sundhedschef 
Helle Schultz, Psykiatri- og Handicapchef 

Psykiatri Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør (medformand) 
Yvonne Reinholdt, Oversygeplejerske 
Anne L Eisenhardt, Oversygeplejerske 

Sygehus 
Sønderjylland  

Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør (Medformand) 
Joan Granerud, Oversygeplejerske (IPG-medformand og følgegruppemedlem) 
Pernille Kjær, chefterapeut (Følgegruppemedlem) 
Rene Bender Jørgensen, chefterapeut (IPG-medformand og følgegruppemedlem)  

Praksis Stefan Schäfer, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg kommune  
Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 
Bente Autzen, Psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet 

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

Afbud Marit Nielsen-Man, chef for Sundhed og Forebyggelse ((IPG-medformand og 
følgegruppeformand) 
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland  

 
Gæster 
Ved punkt 3 deltager ledende overlæge på Kolding Sygehus Poul Henning Madsen 
 
 

REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

 

- SOF i Sønderjylland godkender dagsordenen 
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Beslutning 

Godkendt 
 
 
2. Præsentationsrunde  

Da det er første møde i SOF i Sønderjylland efter den nye organisering og udpegning er der afsat tid 

af til en lille præsentationsrunde.  

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

 

- Medlemmerne i SOF i Sønderjylland præsenterer sig for hinanden 
 

Beslutning 

Medlemmerne præsenterede sig. 

 
 

3. Oplæg vedr. revidering af samarbejdsaftalen for borgere med livtruende sygdom 

og forventet kort levetid 

Baggrund  

Det Administrative Kontaktforum (DAK) har den 7. juni 2019 godkendt en opdateret udgave af 

Samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i 

Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen er trådt i kraft d. 1. oktober 2019. 

Følgegruppen for Behandling og Pleje har anmodet om, at den opdaterede samarbejdsaftale 

dagsordenssættes og drøftes på et møde i de lokale SOF’er. I den forbindelse er ledende overlæge 

Poul Henning Madsen fra Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus inviteret. 

Poul Henning Madsen er en af formændene for den arbejdsgruppe, der har revideret 

samarbejdsaftalen. 

DAK har anmodet om, at Følgegruppen for Behandling og Pleje forbereder en temadrøftelse om 

emnet. Temadrøftelserne i de lokale samordningsfora skal give input til temadrøftelsen i DAK, der 

forventes afholdt i foråret 2020.  

Sagsfremstilling 

Der er tale om en redaktionel opdatering af samarbejdsaftalen. Opdateringen er foretaget af en 

tværsektoriel arbejdsgruppe. En række formuleringer er præciseret, og der er en opdateret og udvidet 

beskrivelse af indsatserne på børne- og ungeområdet. Ligeledes er referencer i forhold til de nye 

anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen opdateret.  

Med opdateringen er det præciseret, at samarbejdsaftalen omhandler alle patienter med livstruende 

sygdom og kort forventet levetid, der har behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats. Det er 

fastholdt, at samarbejdsaftalen ikke omhandler det tidlige palliative arbejde.  

I den opdaterede samarbejdsaftale anbefales det, at der anvendes et EORTC skema i forbindelse 

med den palliative indsats til voksne (der er link hertil i samarbejdsaftalen). Skemaet har til hensigt at 

understøtte samtale om patientens egen vurdering af aktuelle problemstillinger og dermed behov for 

en palliativ indsats. 
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Følgegruppen for Behandling og Pleje vurderer, at den opdaterede samarbejdsaftale ikke medfører 

betydende ændringer for opgavevaretagelsen i de berørte sektorer.   

På SOF’ernes temadrøftelser ønsker Følgegruppen for behandling og pleje, at der drøftes, hvordan 

parterne i højere grad kan opfylde terminale borgeres ønske om at dø hjemme. Drøftelserne kan med 

fordel tage afsæt i gode eksempler fra de lokale samordningsfora, ligesom borgeres ønsker i forhold til 

genoplivning kan indgå i drøftelserne.  

IPG Behandling og Pleje vurderer, at terminale borgeres ønsker om at dø hjemme i høj grad 

imødekommes i SOF Sønderjyllands område. Det er relativt få, der ikke kan få dette ønske opfyldt.   

DAK har besluttet, at implementeringen af samarbejdsaftalen skal dagsordenssættes i SOF’erne hvert 

andet år. Der skal her ske en vurdering af, om samarbejdsaftalen efterleves uproblematisk, eller om 

der er behov for justeringer i det lokale samarbejde.  

Indstilling 

IPG Behandling og Pleje indstiller, at  

- SOF i Sønderjylland tager Poul Henning Madsens oplæg til efterretning,  

- SOF Sønderjylland drøfter hvordan parterne i højere grad kan opfylde terminale borgeres 

ønske om at dø hjemme 

- SOF Sønderjylland godkender, at IPG Behandling og Pleje med udgangspunkt i drøftelserne 

arbejder videre med implementering af samarbejdsaftalen 

- SOF Sønderjylland godkender, at der følges op på implementering af samarbejdsaftalen på et 

SOF-møde i foråret 2022.  

Bilag:  

- Samarbejdsaftale vedr. patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet 

levetid 

- Implementeringsbrev 

 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog Poul Henning Madsens oplæg til efterretning 

o Oplægget sendes med referatet ud. 

 

SOF Sønderjylland drøftede, hvordan parterne i højere grad kan opfylde terminale borgeres 

ønske om at dø hjemme. 

IPG-behandling og pleje har lavet en undersøgelse blandt de fire sønderjyske kommuner 

vedr. muligheden for at dø i hjemmet. Der er generel en stor villighed til, at de, der ønsker 

det, får mulighed for at dø i hjemmet. 

 

SOF Sønderjylland godkendte, at IPG Behandling og Pleje med udgangspunkt i drøftelserne 

arbejder videre med implementering af samarbejdsaftalen 

o Herunder særligt en kvalificering af et måltal for andelen af de, der får 

muligheden for at dø i hjemmet set i forhold til de, der ønsker at dø i hjemmet  

o Samt et udkast til en lokal kommunikationsplan, herunder, om muligt, 

angivelse af de relevante, direkte numre, som praktiserende læger kan 

anvende i forbindelse med indsatser for døende.  

o Samt kommunikation ift. særlige grupper eller sygdomsgrupper vi ikke lykkes 

med og grupper som kræver særlige kompetencer som fx børneområdet 
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o At IPG’en indtænker deres arbejde sammen med implementeringen af 

forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation, som IPG-Uddannelse og 

arbejde er implementeringsansvarlig for. 

 

SOF Sønderjylland godkendte, at der følges op på implementering af samarbejdsaftalen på 

et SOF-møde i foråret 2022. 

 

 

4. Opstartsstatus ved IPG-grupper og drøftelse af almen praksis’ rolle i IPG’erne  

Sagsfremstilling 

På SOF-møder i Sønderjylland har der været tradition for, at IPG-medformænd giver status på 

arbejdet i IPG’erne med afsæt i statusporteføljeværktøjet. Men i og med at ny organisering af SOF-

Sønderjylland træder i kraft bedes IPG-medformændene på dette SOF-møde, i stedet for den 

traditionelle status, forberede sig på følgende: 

 Er der et IPG-formandskab på plads? 

 Er der, jf. generisk kommissoriet for IPG, i IPG-gruppen den rette repræsentation således, at 

rammesætningen og intensionerne i kommissoriet for IPG’erne imødekommes? 

 Er der en plan for arbejdet i IPG’en? Og hvad er næste skridt i det arbejde? 

Endvidere har formandskabet for SOF-Sønderjylland på deres møde den 29. januar 2020 besluttet, at 

IPG-medformændene heller ikke fremadrettet skal anvende statusporteføljeværktøjet, men skal i 

stedet gøre status på arbejdet i IPG’erne via tavlemøderne med det formål at styrke fokus på 

resultater. 

I det generiske kommissorium for IPG’erne står der blandt andet at øvrige medlemmer i IPG’erne er 

relevante fagpersoner og klinikere fra Sygehus Sønderjylland, fra Psykiatrien i Region Syddanmark og 

fra kommuner, samt repræsentation fra almen praksis ad hoc og efter behov.  

Formandskabet for SOF-Sønderjylland ønsker med baggrund i det generiske kommissorium for 

IPG’erne en drøftelse af hvordan ad hoc inddragelse af almen praksis kan praktiseres. 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at 

- IPG-medformændene med udgangspunkt ovenstående spørgsmål forbereder en 

opstartsstatus 

- Praksisrepræsentanterne inden SOF-mødet reflekterer over almen praksis’ ad hoc deltagelse i 

IPG-grupperne 

 

 

Beslutning 
Alle IPG’ere er ved at være færdigbemandede.  

 

Eva drøfter repræsentationen fra Gigthospitalet med hospitalschef, Thue Hvorslev.  

 

SOF besluttede, at der på et kommende møde skal være en drøftelse af samarbejdet mellem 

IPG’erne og Kompetencegrupperne. 
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Der opfordres til, at der er faste praksisrepræsentanter i alle IPG’erne alternativt, at 

praksisrepræsentanterne inddrages ad hoc ift. de enkelte implementeringsopgaver. 

 

SOF Sønderjylland besluttede, at IPG behandling og pleje og IPG genoptræning og 

rehabilitering deler ansvaret for de enkelte dele i casekataloget for behandlingsredskaber og 

hjælpemidler i Region Syddanmark sådan, at hver af de to IPG’er tager ansvar for de 

behandlingsredskaber og hjælpemidler som naturlig hører til dem ift. ansvarsområder og 

opgaver. 

 

Den opdaterede oversigt over medlemmer af SOF og implementeringsgrupper m.v. 

vedhæftes referatet.  

 

 

5. Status på Tele-KOL; evt. klyngesamarbejde omkring service og support og 

vurdering af patientvolumen  

Sagsfremstilling 

 

Eventuelt fælleskommunalt samarbejde omkring service og support 

Programstyregruppen for landsdelsprogrammet i Syddanmark har anbefalet, at kommunerne 

samarbejder i klynger, eventuelt omkring SOF-klynger, i forhold til opgaverne vedrørende service og 

support.     

 

På mødet i SOF Sønderjylland den 11. december 2019 blev det besluttet, at kommunerne skulle 

drøfte perspektiver omkring etablering af fælles service og supportfunktion frem til det første SOF-

møde i 2020. De fire kommunerne har mødtes i Sund i Syd den 17. februar og drøftet perspektiver 

omkring et samarbejde. På dagens møde vil kommunerne oplyse, hvad de fælles drøftelser har 

mundet ud i.  

Bemærkninger fra kompetencegruppen for økonomi vedr. vurdering af patientvolumen 

SOF Sønderjylland blev på mødet den 11. december i forbindelse med et oplæg fra den kommunale 

og regionale programleder for Tele-KOL oplyst, at den forventede patientvolumen er følgende:  

 

 Tønder 85 

 Aabenraa 124 

 Sønderborg 138 

 Haderslev 77 
 

SOF Sønderjylland har bedt kompetencegruppen for økonomi om at forholde sig dette. 

Kompetencegruppen har undersøgt sagen og meddeler, at det ikke er muligt at komme med et bedre 

skøn end på skøn, som Programstyregruppen har fremlagt.   

 

Den oplyste patientvolumen er fremkommet ved, at Region Syddanmark i perioden januar 2017 til 

oktober 2018 har set på antal indlæggelser med aktionsdiagnosen KOL med flere end 2 indlæggelser. 

Flere en to indlæggelser er med til at indikere, om en borger med KOL tilhører den sværest ramte 

patientgruppe (Gold D).  

I businesscasen for projektet blev antaget, at der ville være ca. 3 Gold D patienter pr. praktiserende 

læge i den enkelte kommune. Anvendes denne forudsætning på de fire kommuner i Sønderjylland, så 

ligger antallet tæt på det udmeldte skønnede niveau.  
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Indstilling 

Det indstilles, at  
 

- SOF i Sønderjylland tager orienteringen fra de fire kommuner omkring eventuelt 

fælleskommunalt samarbejde omkring service og support ift. Tele-KOL til efterretning  

- SOF i Sønderjylland tager orienteringen fra kompetencegruppen for økonomi vedr. 

patientvolumen til efterretning  

 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog orienteringen fra de fire kommuner omkring eventuelt 

fælleskommunalt samarbejde omkring service og support ift. Tele-KOL til efterretning.  

o Kommunerne overvejer fortsat forskellige muligheder, 3 kommuner overvejer 

at købe service og support fra Esbjerg Kommune, 1 kommune overveje selv 

at stå for det. 

 

SOF i Sønderjylland tog orienteringen fra kompetencegruppen for økonomi vedr. 

patientvolumen til efterretning.  

o Patientvolumen er vurderet til at være bedste skøn. 

 

Det kan efterfølgende oplyses, at Programsekretariatet for Tele KOL Syd har oplyst, at 

skønnet over patientvolumen alene skal anvendes til planlægning af indsatsen, og at det ikke 

kommer til at udgøre et måltal for implementeringen.  

 

Eva orienterede fra styregruppemødet 

o Der er flere patientsikkerhedsmæssige udfordringer i manglende 

funktionaliteter i det system, der skal pilottestes. Styregruppen besluttede 

derfor, at man de steder, hvor man pilottester, tager et patientvolumen på ca. 

10 patienter. 

 

 

6. Nye fælles initiativer målrettet øget arbejdsmarkedstilknytning for borgere med 

psykisk sygdom  

Sagsfremstilling 

I Sundhedsaftalen 2019-2023 er et af fokusområderne fastholdelse af mennesker med psykisk 
sygdom på arbejdsmarkedet.  
 
I løbet af 2019 har psykiatrisygehuset i samarbejde med en række kommuner igangsat fælles 
projekter, der skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med psykisk sygdom. Der er tale 
om følgende initiativer: 
 

 En fremskudt medarbejder fra psykiatrien i den kommunale beskæftigelsesindsats i 
samarbejde mellem Jobcenteret i Nordfyns Kommune og Psykiatrisk Afdeling Odense 

 Fælles indsats i samarbejde mellem Lokalpsykiatrien i Svendborg og Jobcenteret i Svendborg 
Kommune – én behandler i lokalpsykiatrien, der kan sikre overgangen til 
sygedagpengeafsnittet 

 Øget arbejdsmarkedstilknytning for veteraner i behandling i Afdelingen for Tortur- og 
Traumeoverlevere i Vejle, i samarbejde med Kolding, Fredericia, Vejen, Haderslev, 
Sønderborg og Aabenraa Kommuner 
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 Samarbejdsprojekt mellem Lokalpsykiatri Vejle og Jobcenteret i Vejle Kommune, hvor den 
beskæftigelsesrettede indsats indgår som en del af den psykiatriske behandling med afsæt i 
IPS-metoden. 
 

Regionsrådet har afsat en pulje til finansiering af initiativer, der kan understøtte målet om at fastholde 
mennesker med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. Der er 1,2 mio. kr. i puljen, der endnu ikke er 
udmøntet.  
 
Regionen ønsker at igangsætte nye initiativer, der tager afsæt i IPS-metode, som står for Individuelt 
Planlagt job med Støtte. Der er evidens for, at IPS øger arbejdsmarkeds-tilknytningen for mennesker 
med psykisk diagnose eller sårbarhed. Regionen ønsker således at prioritere de resterende 1,2 mio. 
kr. til fælles initiativer med afsæt i IPS-metoden. Der er ikke på forhånd taget stilling til en bestemt 
fordeling af de 1,2 mio. kr. i puljen.  
 
IPS er en ambitiøs og krævende indsats, som stiller krav til både kommunalt jobcenter og 
lokalpsykiatrien. Det er afgørende, at midlerne prioriteres til grundige, fælles IPS-forløb, hvor der både 
i kommune og psykiatri er gode forudsætninger for, at investeringen i et IPS-samarbejde bærer frugt. 
 

Indstilling 

Det indstilles, at  

- SOF Sønderjylland drøfter mulighederne for IPS-baserede, fælles initiativer mellem 

kommunerne og psykiatrien og aftaler, hvordan der evt. kan arbejdes videre med en 

konkretisering af et fælles initiativ 

Bilag 
 

- Notat om Individual Placement and Support (IPS) i Psykiatrien i Region Syddanmark 

Beslutning 

- SOF Sønderjylland drøftede mulighederne for Individuelt Planlagt job med Støtte 

(IPS)- baserede, fælles initiativer mellem kommunerne   

o Kommunerne ytrede interesse for at indgå i et samarbejde med 

psykiatrisygehuset omkring initiativer på området.  

 

- SOF Sønderjylland drøftede mulige aftaler om, hvordan der evt. kan arbejdes videre 

med en konkretisering af et fælles initiativ 

o Kommunerne melder tilbage til deres repræsentant i Fællessekretariatet med 

deres interesse og kontaktpersoner. Psykiatrisygehuset foranstalter et fælles 

møde. 

 

 
 
7. Generel drøftelse omkring den øgede dimensionering i sygeplejerskeuddannelsen, 

herunder etablering af flere kliniske pladser i psykiatrien –  

Regionens Koncern HR, Sundhedsuddannelser har fremsendt nedenstående sagsfremstilling. 

Vedrørende udmøntning af øget dimensionering i sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa herunder 

etablering af flere kliniske pladser i psykiatrien. 

Sagsfremstilling 

Baggrunden for denne sag er, at UC SYD Aabenraa øger optaget af sygeplejerskestuderende fra 120 

til 140 studerende startende fra studieåret 2019/2020. Der er 2019/2020 optaget 142 studerende (71 
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studerende pr. semester). Optaget overskrider dimensioneringen idet der er optaget syv studerende 

med baggrund som SOSU-assistent, der har opnået merit, og de vægter derfor kun to tredjedele i 

optaget. 

Den øgede dimensionering er en særlig stor udfordring i forhold til at sikre de studerende klinikplads i 

psykiatri. Der skal i dag tilvejebringes 132 klinikpladser samlet set per år i psykiatri1. Per 1. september 

2022 skal der, qua opdimensioneringen, tilvejebringes alt i alt 154 klinikpladser samlet set per år2. Det 

svarer til at der skal etableres 22 flere klinikpladser i psykiatri når opdimensioneringen er fuldt udrullet i 

2022. I dag bliver alle 132 klinikpladser dækket af Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Både på møde d. 31. januar 2019, hvor mulighederne for en opdimensionering blev drøftet blandt de 

centrale aktører3 og på møde vedr. udmøntningen af den øgede dimensionering d. 28. august 2019 

mellem UC Syd, de 4 sønderjyske kommuner, psykiatrisygehuset, Sygehus Sønderjylland og Koncern 

HR var der enighed om, at det er en fælles interesse i at løse problematikken og finde de 22 

klinikpladser i psykiatri. På baggrund heraf vil UC Syd kontakte private socialpsykiatriske tilbud, der 

har ansat sygeplejersker, for at høre om mulighederne for etablering af klinikpladser i det regi. 

Samtidig vil det være relevant at kommunale socialpsykiatriske tilbud, som har ansat sygeplejersker, 

eller som har planer om at ansætte sygeplejersker, undersøger om der er mulighed for at tilvejebringe 

psykiatriske klinikpladser inden eller fra medio 2022.  

I dag tilvejebringes de psykiatriske klinikpladser på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, idet der ikke er 

nogen regionale socialpsykiatriske tilbud i de 4 sønderjyske kommuner. Ud af de 31 kommunale og 

private socialpsykiatriske tilbud (se vedlagte oversigt, hvor psykiatri er bredt defineret på baggrund af 

tilgængelig information fra Tilbudsportalen) er der 5, der har sygeplejersker ansat, gående fra i alt 66 

normerede sygeplejersketimer per uge til 3 normerede sygeplejersketimer per uge. Af de 5 

socialpsykiatriske tilbud er der et kommunalt tilbud med 66 normerede sygeplejersketimer per uge og 

4 er private.  

Endelig kunne det, under forudsætning af de psykiatriske læringssituationer kan etableres, være en 

mulighed, at de 7 kommunale socialpsykiatriske tilbud, som har ansat social- og sundhedsassistenter 

tilvejebringer flere psykiatriske klinikpladser i forhold til denne uddannelsesgruppe. Dette vil kunne 

åbne op for mere klinikkapacitet på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa til sygeplejestuderede.  

I begge tilfælde vil en øget kommunal varetagelse af de psykiatriske klinikpladser medføre, at en del 

af den nuværende praktik i kommunalt regi skal varetages af Sygehus Sønderjylland, med afsæt i den 

aftalte fordeling, hvor kommunerne skal tage 30% af pladserne.  

Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Almen praksis:  
Ingen 
 
Kommuner:  
Der hvor der, i kommunale socialpsykiatriske tilbud, er ansat sygeplejersker eller er planer om at 
ansætte sygeplejersker, undersøges det, om der er mulighed for at etablere klinikpladser (Pt. Botilbud 
Hertughaven, Sønderborg Kommune). Og det undersøges om kommunale socialpsykiatriske tilbud, 
som har ansat social- og sundhedsassistenter, kan tilvejebringe flere psykiatriske klinikpladser i 
forhold til denne uddannelsesgruppe. 
 

                                                           
1 4 hold af 30 studerende på 4. semester og 2 hold af 6 studerende på 7. semester 
2 4 hold af 35 studerende på 4. semester og 2 hold af 7 studerende på 7. semester 
3 UC Syd, de 4 sønderjyske kommuner, Psykiatrien i Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Koncern HR 
Sundhedsuddannelser 
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Somatik: 
 Hvis kommunerne i højere grad skal varetage en større del af de psykiatriske klinikpladser, vil en del 
af den nuværende praktik i kommunalt regi skulle varetages af Sygehus Sønderjylland 
 
Psykiatri:  
Da øgningen ikke forventes fuldt dækket af evt. etablering af klinikpladser i kommunal og/eller privat 
socialpsykiatri undersøges muligheden for tværgående forløb. Hvis den kommunale socialpsykiatri, på 
sigt, tilvejebringer flere klinikpladser for social- og sundhedsassistentelever vil det kunne åbne op for, 
at psykiatrien kan tage flere sygeplejerskestuderende.  
 
 
Indstilling 

Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland drøfter mulighederne for i fællesskab, at etablere flere kommunale 

klinikpladser i psykiatri i det syd- og sønderjyske. 

 

 

Bilag 

- Oversigt over socialpsykiatriske tilbud (regionale, kommunale, private) i Tønder, Aabenraa, 

Sønderborg og Haderslev Kommuner 

 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland besluttede, at området, herunder særligt beslutningskompetencen, skal 

undersøges nærmere, inden SOF kan tage en drøftelse om mulighederne for i fællesskab at 

etablere flere kommunale kliniske praktikpladser i psykiatri i det syd- og sønderjyske.   

 

 

8. Audit af SAM:BO i psykiatrisygehuset  

Sagsfremstilling 

Psykiatrisygehuset har i 2019 gennemført en audit af SAM:BO-aftalen på sygehusets 38 sengeafsnit. 
Formålet med auditten var at afdække, i hvor stor grad sengeafsnittene i psykiatrisygehuset 
understøtter SAM:BO-aftalen. Resultatet af auditten skal bruges til at belyse forbedringspotentiale 
forud for beslutninger om fremtidige indsatser – både lokalt på den enkelte afdeling og på tværs af 
sengeafsnit og kommunerne. 

Der er lavet en samlet audit-rapport for psykiatrisygehuset, der er i vedhæftede bilag ’Rapport 
SAM:BO audit. Gennemgangen af forløb på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er i bilaget ’Resultat audit, 
PA Aabenraa’. 

Som opfølgning på auditten er de psykiatriske afdelinger blevet bedt om at lave en handlingsplan med 
konkrete forbedringstiltag, hvilket forventes at skabe lokalt ejerskab og læring i forhold til lokale 
forbedringsinitiativer i forhold til brugen af SAM:BO. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland drøfter resultatet af SAM:BO audit på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa  
- SOF i Sønderjylland beslutter evt. fælles forbedringsinitiativer på tværs af Psykiatrisk Afdeling 

Aabenraa og de 4 kommuner i Sønderjylland 
 
 

Bilag 

- Resultat Audit, PA Aabenraa 
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- Rapport SAM:BO audit 

 

Beslutning 
SOF besluttede, at IPG-behandling og pleje behandler auditten, herunder tager kontakt til 

Susanne Magaard, som har været projektleder på audit med henblik på en eventuel senere 

fremlæggelse på et kommende SOF møde, hvor der ligeledes kan orienteres om arbejdet 

med den lokale handleplan, som Psykiatrisk afd. i Aabenraa har udarbejdet på baggrund af 

auditten. 

 

9. Gensidig orientering  

Der er følgende gensidig orientering:  

 Kort orientering fra SHS om flytninger i løbet af 2020 v/ Eva Nielsen 

Indstilling 

Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland tager orienteringerne til efterretning 

 

Beslutning 
Eva orienterede om, at to sengeafdelinger er allerede flyttet ind i den nye bygning (S). Det 

drejer sig om kirurgi og ortopæd. Laboratoriet og intensiv er ligeledes flyttet ind. 

Der er indvielse torsdag den 20. februar 2020.  

De næste der flytter ind i bygning S er medicin, hjerne- nerve og urinvejskirurgi. 

Der planlægges med en rundvisning ifm. et kommende SOF. 

Aase orienterede om, at der under Samdrift Tønder er der indvielse af korttidscenteret den 9. 

marts 2020. 

 
10. 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 
Der er denne gang ingen emner til fælles kommunikation. 


