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REFERAT fra mødet i SOF i Sønderjylland den. 29. juni 2022 
 
Tidspunkt: 8.00-10.00 
 
Sted: Virtuelt, se opkaldslinks i indkaldelsen  
NB.: fremtidige Virtuelle møder skal være på Teams eller på WebEx. Meet virker i dag ikke så godt 
som i 2020. 
 
Mødeleder: Anders Meinert Pedersen 
 
Deltagere:  

SOF i 
Sønderjylland: 

Medlemmer 

Tønder 
 

Keld I. Hansen, direktør for Sundhed, Kultur og Udvikling,  
Torben Lindbæk-Larsen, Fagchef Pleje og Omsorg (IPG-medformand)   
Kia Fog Kristensen, Fagchef Sundhed, Kultur og frivillighed 

Haderslev Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice (SOF-
medformand) 
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 & Psykiatri (IPG-medformand)  
Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering (følgegruppemedlem) 

Sønderborg Michael Skriver Hansen, Sundhedschef, (IPG-medformand) 
Helle Schultz, Psykiatri- og Handicapchef 

Psykiatri Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør (medformand) 
Klaus Müller-Nielsen, ledende overlæge (IPG-medformand)  
Yvonne Reinholdt, chefsygeplejerske i psykiatrisk afd. Aabenraa  
Louise Schwartz, afdelingschef Børne-ungdomspsykiatri Sydjylland 

Sygehus 
Sønderjylland  

Joan Granerud, Oversygeplejerske (IPG-medformand og følgegruppemedlem) 
Rene Bender Jørgensen, chefterapeut (IPG-medformand og følgegruppemedlem)  

Praksis Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland  
Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 

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

Afbud Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør (SOF-medformand) 
Henrik Kjældgaard, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Carsten Lund, vicekommunaldirektør, Børn Uddannelse og Sundhed 
Pernille Kjær, chefterapeut (IPG-medformand og følgegruppemedlem) 
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg kommune  
Bente Autzen, Psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet er gået på 
pension 
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Dagsorden med tidsangivelse 
1. Godkendelse af dagsorden, 8.00-8.05 
2. Målafrapportering, 8.05-8.35 
3. Status på implementeringsplanen for samarbejdsaftale for stomi, 08.35-08.45 
4. Fagligt udspil til en 10 års plan for psykiatrien 08.45-09.00 
5. Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU) 09.00-09.10 
6. Status på etableringen af Sundhedsklynge Sønderjylland 09.10-09.25 
7. Udvælgelse af indsatser og ledelseshold til det nationale ledelsesprogram 09.25-09.40 
8. Opfølgning på beslutninger i DAK 09.40-09.45 
9. Gensidig orientering 09.45-09.55 
10. Skriftlig orientering 09.55-10.00 

 

REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til gensidig orientering 08.00-08.05 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 

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

2. Målafrapporteringen 08.05-08.35  

Baggrund 

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.  

  

SOF-Formandskabet ønsker, at målafrapporteringspunktet i højere grad skal danne rammen for en 

drøftelse af de data, der præsenteres. Formålet er, at SOF forholder sig til om de indsatser, som 

dataene bygger på, skal udvikles yderligere eller ændre retning eller fokus for at kunne leve op til 

Sundhedsaftalens mål.  

 

Sagsfremstilling   

IPG-formandskaberne vil med udgangspunkt IPG’ens data indlede med en kort præsentation og vil 

efterfølgende evt. med 1-2 refleksionsspørgsmål lægge op til en drøftelse blandt deltagerne på SOF-

mødet 

  

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.  
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Indstilling 

IPG’erne indstiller, at 

- SOF drøfter de præsenterede data 
 

Bilag: 

Målafrapportering SOF - IPG forebyggelse juni 2022 
Målafrapportering SOF - IPG genoptræning og rehabilitering juni 2022 

 
 
Referat 
Målafrapportering SOF - IPG forebyggelse juni 2022 
Michael S. Hansen fremlagde data. 
 
IPG’en afventer data fra sygehuset ift. antal afsendte henvisninger til rygestop/afklarende 
sundhedssamtale. 
 
I IPG’en har de kigget på andelen af samtaler, og der er et fald i april, der sandsynligvis er sæson 
betinget grundet helligdagene. 
  
Samtaler med fokus på depression indikerer, at det nye forløbsprogram begynder at have en effekt.  
 
Målafrapportering SOF - IPG genoptræning og rehabilitering juni 2022 
Rene B. Jørgensen fremlagde data. 
 
IPG Genoptræning og Rehabilitering har en opmærksomhed på, at der nu er en tendens til et fald i 
antal genoptræningsplaner fra psykiatrien. 1 % af genoptræningsplanerne kommer fra Psykiatrien. I 
vores nabo SOF er andelen på 7 %. Det sandsynliggør et udviklingspotentiale.  
 
Børn og ungepsykiatri orienterede om, at der har været misforståelser i arbejdsgange men, der 
begynder at komme mere ledelsesmæssigt fokus på det. Kommunerne er klar til at håndtere 
borgerne. 
 
Psykiatrien anmodes om på næste SOF at komme med en opdatering på hvordan der arbejdes på 
forbedre data.         
 
IPG Behandling og pleje 
Det har ikke været muligt at få data, der giver mening at præsentere. Økonomigruppen har 
udfordringer med at trække tallene. 
 
Antal IV-behandlinger forventes fremvist næste gang. Dette kan måles udfra antal tilsendte 
regninger. Dette kræver, at kommunerne er omhyggelige når, de sender regninger til sygehuset. 
 
IPG Uddannelse og arbejde 
I samme situation som de øvrige IPG’er, de mangler relevant data, som de kan bruge.  
 
IPG’en følger udskrivelseskoordinatorer, og kigger på om der er sammenfald mellem alder og køn. 
Svært at få mere data, hvilket tages til efterretning i SOF. 
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Beslutning 
De præsenterede data blev drøftet og taget til efterretning. 
 
Med afsæt i de præsenterede data fra IPG-genoptræning og rehabilitering, så vil psykiatrien på næste 
og sidste møde i SOF i oktober fremlægge en handleplan for psykiatriske genoptræningsplaner. 
 
Der vil være behov for at klyngen drøfter hvordan man fremadrettet vil bruge data på møder i det 
fagligt strategiske og politiske niveau af Sundhedsklyngen.  

 
3. Status implementering af Stomiaftalen 08.35-08.45 
Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner. Den 

beskriver forløbet fra en borger har fået anlagt permanent stomi på sygehuset og efterfølgende skal 

leve med stomi. Samarbejdsaftalen er udviklet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. I 

efteråret 2021 blev implementeringsopgaven overført fra IPG genoptræning og rehabilitering til IPG 

behandling og pleje.  

Samarbejdsaftalen er blevet revideret i juni 2022. Disse rettelser er ved at blive inkorporeret i 

implementeringsmaterialet. Ligeledes er der udkommet nye kliniske retningslinjer for stomi, som er 

ved at blive undersøgt, da der kan være i uoverensstemmelse med samarbejdsaftalen.  

Implementeringsplanen forventes drøftet og godkendt ved næstkommende IPG møde d. 28.9.2022., 

hvorefter implementeringsarbejdet påbegyndes.  

Arbejdet omkring implementering har forløbet således, at der har været indledende drøftelser om 

aftalen på IPG møde i foråret. Derefter blev en arbejdsgruppe nedsat, med kommunale og regionale 

repræsentanter, samt almen praksis har deltaget, for at sikre relevante perspektiver.   

Arbejdsgruppen har udviklet følgende: 

 Implementeringsplan 

 Procesbeskrivelse for borgerens forløb 

 Organiseringsmodel 

 Koncept for undervisning og kompetenceudvikling 

 Informationspjece  

Implementeringsplan: beskriver de ansvarsområder og opgaver, som henholdsvis Sygehus 

Sønderjylland, kommunerne, almen praksis og borgeren har med at implementere den nye aftale.  

Procesbeskrivelse: illustrerer borgerens forløb med den nye aftale og beskriver kontakten med 

faggrupper.  

Organiseringsmodel: beskriver hvordan opgaverne omkring borgere med stomi organiseres i de fire 

kommuner. Her opfordres til at kommunerne har maks fem nøglepersoner repræsenteret af 

sårsygeplejersker, kontinenssygeplejersker og kvalitetssygeplejersker, hvoraf én bliver ansvarlig for 

implementering af ny viden. Nøglepersonerne får et mere dybdegående undervisningsforløb og 

indgår i en erfagruppe på tværs af de sønderjyske kommuner og Sygehus Sønderjylland.  
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Koncept for undervisning og kompetenceudvikling: beskriver kompetencebehov, indhold i 

undervisningsmateriale og undervisningsformat.  

Der har været et ønske om lokal forankret undervisning. Undervisningen kommer til at foregå på 

lærings- og forskningshuset på Sygehus Sønderjylland.  

Undervisningsforløb for basissygeplejesker, sosu assistenter og sosu hjælpere bliver i digitalt format 

og foregå lokalt i kommunerne.  

Sygehus Sønderjylland står for udvikling af undervisningsforløb.  

Informationspjece: som borgere med stomi får tilsendt, modtager af hjemmesygepleje eller 

modtager, når de afsluttes på stomiklinikken. Pjecen indeholder informationer om potentielle 

udfordringer med stomi, som man skal reagere på, samt kontaktoplysninger til, hvor de kan 

henvende sig i de fire kommuner og link til hjemmeside, hvor der bestilles hjælpemidler. 

Tønder Kommunen står for udarbejdelse og tryk af pjece.  

Indstilling:  

IPG-Behandling og pleje indstiller, at  

 

- SOF i Sønderjylland tager status til orientering. 

 
Referat 
Der blev fra kommunerne rejst en bekymring omkring fastholdelse af de faglige kompetencer på 
stomiområdet, herunder særligt ifm. fagligheden på Stomiklinikken. En bekymring som IPG-
behandling og pleje fremadrettet i samarbejdet vil have opmærksomhed på. 
 
Joan orienterede om, at Fagligheden fortsat ligger på sygehuset, og stomiklinikken bliver ikke 

nedlagt. De patienter, der kræver ekstra opmærksomhed skal fortsat være tilknyttet sygehuset. 

Sygehuset har et håb om, at der på sigt kommer udpeget stomi-nøglepersoner i kommunerne. 

Der er planlagt kompetenceudvikling af sygeplejerskerne i kommunen. Denne foretages af Stomi -
klinikkens personale. 
 
Beslutning 
Der følges fx via audit op på borgere på stomiklinikken og i kommunerne. 
 
IPG-behandling og pleje følger implementeringen tæt. Der følges ligeledes op på implementering af 
aftalen i Sundhedsklynge Sønderjylland. 
 
SOF i Sønderjylland tog status til orientering. 

 
4. Fagligt udspil til en 10 års plan for psykiatrien 08.45-09.00 
Baggrund  

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 13. januar 2022 et fagligt oplæg til en 10-årsplan, Bedre mental 

sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Psykiatrisygehuset præsenterer 

fokusområder i det faglige oplæg til en 10-årsplan, herunder snitflader til sundhedsaftalen. 
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Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 13. januar 2022 et fagligt oplæg til en 10-årsplan, Bedre mental 

sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det er målet, at det faglige oplæg 

skal danne grundlag for en ambitiøs, langsigtet plan for et løft af den samlede indsats både i forhold 

til mental sundhed og psykisk lidelse, og som går på tværs af sektorgrænser.   

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet det faglige oplæg til en 10-årsplan i samarbejde med 

Socialstyrelsen. Styrelserne har løbende indhentet rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire 

faglige arbejdsgrupper, som har haft repræsentation fra myndigheds- og administrativt niveau, 

faglige selskaber og organisationer samt patientorganisationer.  

Det forventes, at regeringen vil komme med sit udspil til 10-årsplan for psykiatri på baggrund af en 

politisk proces med involvering af partier og organisationer, hvor det faglige oplæg vil danne 

grundlaget for det politiske udspil. 

Det faglige oplæg til en 10-årsplan beskriver den nuværende indsats og kommer med anbefalinger til 

at gøre den samlede indsats for mennesker med psykisk lidelse bedre inden for følgende ni 

prioriterede temaer: 

 Lighed og afstigmatisering  

 Viden, udvikling og stærke faglige miljøer  

 Mental sundhedsfremme  

 Børn og unge  

 Tidlige indsatser for voksne  

 Udredning og behandling 

 Retspsykiatri 

 Socialpsykiatrien  

 Sammenhæng  

  

Hovedudfordringerne på området beskrives i overskrifter ved: 

 Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng  

 Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i eksisterende tilbud  

 Utilstrækkelige forebyggende og tidlig indsatser 

 Stigmatiserende og manglende prioritering, samt ligestilling på området  

 Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige 

  

Udfordringerne er varierende på tværs af sektorer, men der er behov for en styrket indsats i både 

kommuner, praksissektor og på sygehuse. Anbefalingerne dækker derfor både over tværsektorielle 

tiltag og tiltag fordelt mellem sektorerne. 10-årsplanen beskriver bl.a. et behov for fokus på 

sammenhængende, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser samt et tættere samarbejde om 

opgaveløsningen på tværs af aktører. 

 

Psykiatrisygehuset præsenterer fokusområder i det faglige oplæg til en 10-årsplan, herunder 

snitflader til sundhedsaftalen. 
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Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Almen praksis 

Vigtig samarbejdspartner ifht de udfordringer, som det faglige oplæg beskriver, herunder 

forebyggende, tidlige indsatser/opsporing hos både børn, unge og voksne.  

Kommunerne 

Vigtig samarbejdspartner ifht de udfordringer, som det faglige oplæg beskriver, herunder fokus på 

socialpsykiatrien, tidlige opsporing af mental mistrivsel blandt børn og unge, samt tidlige indsatser 

for psykisk sårbare voksne.  

 

Somatikken 

Vigtig samarbejdspartner ifht de udfordringer, som det faglige oplæg beskriver, herunder fokus på 

lighed i somatisk sundhed hos mennesker med psykiske lidelser. 

 

Psykiatrien 

Den regionale behandlingspsykiatri er nøglesektoreren ifht den kommende 10-årsplan og er 

afhængig af et tværsektorielt samarbejde af høj kvalitet for at lykkes med at løse de udfordringer, 

som det faglige oplæg peger på.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at  

- SOF Sønderjylland drøfter snitfladerne mellem sektorerne i regi af det faglige oplæg til 10-

årsplanen 

Bilag: 

Pixiudgave af fagligt oplæg til en 10-årsplan - Bedre mental sundhed og en styrket indsats til 

mennesker med psykiske lidelser. 

 

Referat 

Oplægget sendes med referatet ud. 

 

Anders Meinert Pedersen gennemgik fagligt oplæg til udviklingen af psykiatrien i Danmark. Det blev 

understreget, at det er et fagligt oplæg. Der mangler således en politisk proces og stillingtagen til 

oplægget. Der er således heller ikke taget stilling en finansiering af de tiltag, der peges på i oplægget. 

 

Et gennemgående tema i oplægget er, at den nuværende indsats ikke er tilstrækkelig. Der peges i den 

sammenhæng specifikt på den forebyggende og tidlige indsats. 

 

Fra drøftelserne: 

Flere af initiativerne i oplægget kan med fordel løftes og udrulles på nationalt niveau i regi af et 

forpligtende samarbejde i de kommende Sundhedsklynger. 
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Der ligger stort potentiale ift. at få lavet genoptræningsplaner. Kommunerne skal på en anden måde 

være klar til at tage imod og tænke dette ind som en mulig vej til at sende patienterne videre og få 

hjælp. 

 

Praksis bemærkede, at klare henvisningsveje fra praksis til kommunernes PPR. Dette kunne aflaste 

lidt i psykiatrisygehuset.  

 

GOP’erne på psykiatri jf. målafrapporteringen – der ligger et stort potentiale og 

rekrutteringsgrundlag ift. at få borgerne hjulpet ude i kommunerne. 

 

Beslutning 

SOF Sønderjylland drøftede snitfladerne mellem sektorerne i regi af det faglige oplæg til 10-

årsplanen. 

Det fælles SOF i Sønderjylland har haft stor betydning for det gode samarbejde mellem parterne: 

almen praksis, kommuner, somatik og psykiatri. Dette samarbejde fortsætter i regi af Sundhedsklynge 

Sønderjylland. 

 

5.  Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU) 09.00-09.10 

Baggrund  

Psykiatrisygehuset har siden september 2019 haft en akut psykiatrisk udrykningstjeneste (APU), som 
yder psykiatrifaglig råd og vejledning til samarbejdspartnere med mulighed for at rykke ud for at 
hjælpe til med deeskalering i opkørte situationer. Formålet er at forebygge tvangsindlæggelser.  
Hidtil har tilbuddet været målrettet politi, praktiserende læger og vagtlæger. Det er nu besluttet i 
psykiatri- og socialudvalget, at APU skal justeres så også medarbejdere på bosteder kan henvende sig 
til udrykningstjenesten med henblik på psykiatrifaglig råd, vejledning og assistance. 
 
 
Sagsfremstilling 
Som led i at forebygge tvangsindlæggelser har psykiatrisygehuset siden september 2019 haft en akut 
psykiatrisk udrykningstjeneste (APU), som yder psykiatrifaglig råd og vejledning til 
samarbejdspartnere med mulighed for at rykke ud for at hjælpe til med deeskalering i opkørte 
situationer. Hidtil har tilbuddet været målrettet politi, praktiserende læger og vagtlæger.  
  
Aktivitet omkring Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 
Aktiviteten i den akutte psykiatriske udrykningstjeneste har været lavere end forventet, hvorfor 
psykiatrisygehuset har fokus på at udvikle og justere tilbuddet. I 2021 var der eksempelvis registreret 
30 henvendelser til APU ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, hvilket er en stigning ift. året forinden 
hvor der var 25 henvendelser til APU ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.  
APU ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa dækker Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg 
kommuner alle dage fra kl. 13 – 21. Psykiatrisk Afdeling Vejle sikre at udrykningstjenesten er 
regionsdækkende i tidsrummet kl. 21 - 13. 
  
I de fleste tilfælde (78%) resulterer henvendelsen i, at en sygeplejerske er rykket ud for bl.a. at 
hjælpe med at deeskalere en situation.  14% af henvendelserne har resulteret i sparring med 
samarbejdspartneren via telefon eller video. Sygeplejerskerne vurderer, at APU i 69% af 
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henvendelserne gør en forskel for samarbejdspartneren, som kontakter udrykningstjenesten, mens 
det i 53% og 19% af tilfælde vurderedes at gøre en forskel for hhv. patienten og de pårørende. 
 
Styrket indsats for at støtte bosteder  
Det er nu besluttet i psykiatri- og socialudvalget, at APU skal justeres så også medarbejdere på 
bosteder kan henvende sig til udrykningstjenesten med henblik på psykiatrifaglig råd, vejledning og 
assistance. Justeringen sker ud fra et ønske om at udnytte ressourcerne i tilbuddet bedst muligt samt 
med henblik på at styrke samarbejdet og forebyggelsen af tvang og gentagne indlæggelser af psykisk 
syge borgere. 
  
Psykiatrisygehuset ønsker derfor at indgå samarbejdsaftaler med de bosteder som er interesseret, 
således de bosteder med en samarbejdsaftale fremover kan:  
 Ringe til APU for psykiatrifaglig råd og vejledning 
 Rekvirere hjælp til deeskalering når nødvendigt 

  
Der vil i samarbejdsaftalerne ligeledes være plads til at indgå individuelle aftaler med den lokale 
psykiatriske udrykningstjeneste fx i forhold til gensidig kompetenceudvikling eller andre aftaler med 
henblik på at styrke samarbejdet og forebyggelsen af tvang og gentagne indlæggelser af psykisk syge 
beboere. 
  
Psykiatrisygehuset kontakter kommunerne med henblik på indgåelse af samarbejdsaftaler med 
kommunale bosteder. Ligeledes er der sendt en orientering om ændringen i APU ud til 
fælleskommunalt socialsekretariat, socialområdet i Region Syddanmark samt Landsorganisationen 
for sociale tilbud. 
  
Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Almen praksis 

Praktiserende læger og vagtlæger kan uændret benytte APU. 

 

Kommunerne 

Relevante kommunale botilbud kan indgå samarbejdsaftale med Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, som 

giver medarbejdere mulighed for at kontakte APU. Det nærmere indhold i de enkelte 

samarbejdsaftaler besluttes i dialog mellem botilbud og den psykiatriske afdeling.  

 

Somatikken 

Justeringen har ikke betydning for somatikken på nuværende tidspunkt 

 

Psykiatrien 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa kan indgå samarbejdsaftaler med relevante botilbud med henblik på 

forebyggelse af tvangsindlæggelser og gentagende indlæggelser af kendte patienter som benytter 

botilbud. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland drøfter, hvordan der kan opnås et velfungerende samarbejde mellem APU og 

kommunale bosteder.  
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Referat 

Psykiatrisygehuset præsenterede tilbuddet om Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste, APU.  
 
På baggrund heraf blev der fra kommunerne spurgt ind til rækkevidden af tilbuddet, herunder om det 

også kunne omfatte forsorgshjem, hjemme- og sygeplejen, målgrupper med diagnoser fx autister, 

kategori af borgere, som kan være vanskelige at have indlagte fx oligifreni.  

 
Yvonne Reinholt bemærker, at der er gang i at lave samarbejdsaftaler med de bosteder, som 
psykiatrien ofte har patienter fra.  
 
Anders supplerer at borgere som ikke er i risiko for at blive akut tvangsindlagt bør indgå i andre typer 
tilbud som fx mobilt skadeskue og den almindelige ambulante tilbud. 
 

Beslutning 

Psykiatrien blev opfordret til at tage dialogen lokalt vedr. samarbejdsaftaler på andre målgrupper 
end den nuværende. 
 
SOF i Sønderjylland tog drøftelsen til efterretning. 
 
6. Status på etableringen af Sundhedsklynge Sønderjylland 09.10-09.25 
De kommunale Sundhedsdirektører og Sygehusdirektørerne har i løbet af foråret været samlet til 
drøftelse omkring etableringen af Sundhedsklynge Sønderjylland. 
 
Formandskabet for SOF i Sønderjylland vil på SOF-mødet den 29. juni særligt orienterer om de 

beslutninger, ift. Sundhedsklyngernes organisering, der blev taget i DAK den 23. juni 2022. 

Indstilling:  

Formandskabet indstiller, at 

- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning 

 

Referat 

Der var så dårlig lyd så, Rolf kunne desværre ikke fremlægge status. 

 

Beslutning 

Referatet fra det ekstraordinære møde i DAK medsendes referatet fra mødet i SOF i Sønderjylland. 

 

Det temamøde, der er planlagt den 19. september planlægges med et andet opdrag, der peger mere 

ind i samarbejdet i Sundhedsklyngen. IPG-arbejde og uddannelse sender et oplæg til SOF-

Formandskabet. 

 

Det sidste ordinære møde i SOF i Sønderjylland afholdes den 11. oktober. 
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7. Udvælgelse af indsatser og ledelseshold til det nationale ledelsesprogram 09.25-09.40 
 
Sagsfremstilling 
Formandskabet for SOF i Sønderjyllands har godkendt nedenstående tids- og handleplan vedr. 
udpegningen af indsatser og lederdeltagere fra SOF i Sønderjylland til Det nationale ledelsesprogram: 
 

- Orientering til SOF i Sønderjylland på mødet den 3. maj 2022 
- De fire IPG’ere udpeger, senest den 10. juni, mulige tværsektorielle forbedringstiltag inden 

for rammepapiret for nyt ledelsesprogram 
- SOF-formandskabet drøfter og udvælger forbedringstiltag (SOF-Formandskabet den 14. juni) 
- Formandskabet giver den enkelte IPG en tilbagemelding. IPG’en bedes, i samme 

tilbagemelding, om, senest den 28. juni, at udpege mulige ledelseshold, hvis dette endnu 
ikke er gjort 

- Endelig orientering på SOF i Sønderjylland om forbedringstiltagene og ledelsesholdene Det 
nationale ledelsesprogram S OF-mødet den 29. juni 2022 

- Hold starter september 2022 og afsluttes juni 2023 
 
Formandskabet orienterer på SOF i Sønderjylland om de udvalgte forbedringstiltag og 
ledelsesholdene i Det nationale ledelsesprogram. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 

- SOF i Sønderjylland tager gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Alle udpegede ledere kommer med på Det Nationale ledelsesprogram. 
 
Flere parter oplever, at processen med udpegningen har været forceret og uigennemskuelig. Dette 
har ikke gjort det muligt at have en lokal hensigtsmæssig proces. Opfordringen fra SOF i 
Sønderjylland er, at ovenstående opmærksomheder tages med i planlægningen af kommende forløb. 
 
Beslutning 
Fællessekretariatet sender en oversigt ud til SOF medlemmerne med henblik på at andre sektorer kan 
melde sig på indsendte forbedringsinitiativer inden fredag den 1/7 kl. 10, derefter meldes der ud til 
deltagerne. 
 
SOF i Sønderjylland tog gennemgangen og orienteringen til efterretning 
 
8. Opfølgning på beslutninger i DAK, 09.40-09.45 

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 udkastet til referat af mødet i 
DAK den 19. maj. 
 
Herudover kan Følgegruppemedlemmerne orientere om eventuelle opgaver fra diverse 
Følgegrupper. 
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Indstilling 
Det indstilles, at 

- SOF i Sønderjylland tager gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 
 
Bilag 

 Link til referatet fra møder i Det Administrative Kontaktforum:   
https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Dc5e187cc-
7261-4cfb-b142-0117955829ed  

 Kommende opgaver fra DAK til SOF i Sønderjylland, juni 2022 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog gennemgangen og orienteringen til efterretning 
 
 
9. Gensidig orientering, 09.45-09.55 

Under punktet orienterer parterne i SOF hinanden om relevante emner, hvor ændringer og 
udviklingstendenser hos én part kan få betydning for en anden part. Det kan fx være 
kapacitetsændringer eller betydelige ændringer i efterspørgslen efter bestemte ydelser.  
 
På dette møde orienteres der om følgende: 
 

- Der er flere hofteoperationer på SHS. Joan Granerud orienterer. 
 

 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 
- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 

 
Referat 
Sygehuset orienterer om, at der efter sommerferien vil forekomme flere hofteoperationer med op til 
tre om ugen, hvilket kan have konsekvenser for kommunerne. 
 
Sygehuset udsender inden sommerferien en orientering en status for planlægningen af den 
forventede test- og vaccinationsindsats i efteråret.  Der er indkaldt til møde i den tværsektorielle 
COVID Task Force under SOF i Sønderjylland den 10. august.  
 
Psykiatrisygehuset orienterede om, at sygeplejefaglig direktør, Anne Mette Vind, vil fremover 

repræsenterer Psykiatrisygehuset i det tværsektorielle samarbejde i det Sønderjyske. 

 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 
 
 

https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Dc5e187cc-7261-4cfb-b142-0117955829ed
https://dagsordener-referater.regionsyddanmark.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Dc5e187cc-7261-4cfb-b142-0117955829ed
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10. Skriftlig orientering 09.55-10.00 

Der er til mødet følgende skriftlig orientering: 

-  Fælles tværsektorielt høringssvar vedr. SAM:BO forløb 0-5 

 

Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 
- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 
- SOF i Sønderjyllands medlemmer siger til, hvis en orienteringssag ønskes dagsordenssat til 

drøftelse på kommende møde. 
 
 
Bilag 
- Skriftlig orientering til mødet den 29. juni 2022 i SOF i Sønderjylland 

- Oversigt over medlemmer i SOF i Sønderjylland, IPG’erne mm. juni 2022 

Beslutning 

SOF i Sønderjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

Der var ikke ønsker til kommende dagsordenspunkter. 


