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Kommissorium for kompetencegruppe for økonomi  

 

 

 

Grundlag  

Region Syddanmark og kommunerne har indgået sundhedsaftalen 2019-2023, som er 

godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd.  

 

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen 

af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsaftaleområdet, her fremgår det blandt andet 

følgende: 

  

 De lokale samordningsfora skal sikre løbende dialog og lokalt samarbejde mellem 

Sundhedsaftalens parter.  

 

 Konkret kan de enkelte samordningsfora bl.a. nedsætte ad hoc-grupper til udførelse af 

lokale fælles planlægningsopgaver og implementeringsopgaver samt opfølgningstiltag. 

 

Videre hedder det i sundhedsaftalen 2019-2023 om samarbejdet mellem psykiatri og somatik: 

 Der er som udgangspunkt fire somatiske og fire psykiatriske lokale samordningsfora 

organiseret omkring de fem sygehusenheder i Region Syddanmark. Der er dog mulighed 

for lokalt at tilpasse strukturen således, at det somatiske og psykiatriske 

samordningsforum sammenlægges eller, at der med jævne mellemrum holdes 

fællesmøder. 

 

I det sønderjyske område i sundhedsaftaleperioden 2019-2023 fortsættes den organisering 

med ét fælles samordningsforum og implementeringsgrupper svarende til følgegrupperne 

under DAK, der blev besluttet i forrige sundhedsaftale-periode.  

 

 

Opgaver 

 

Kompetencegruppen for Økonomi’s ansvarsområde er uændret i forhold til forrige 

sundhedsaftaleperiode og fremgår af Sundhedsaftalen 2015-2018, hvoraf det kan læses at: 

 

”For at sikre sammenhæng i forløb og indsatser på tværs af sundhedssektoren, en fortsat 

udvikling af kvaliteten og en effektiv styring af ressourcer er sygehusene, kommunerne og 

almen praksis forpligtede til at samarbejde om overgangene mellem sektorerne. Det betyder 

blandt andet, at der er behov for at sikre en aktivitetsmæssig og økonomisk gennemsigtighed. 

I erkendelse af, at omlægninger i en sektor kan påvirke drift og kapacitetsplanlægning i en 

anden sektor, skal parterne orientere hinanden om ændringer i aktivitet og om nye tiltag, der 

kan have konsekvenser for de andre sektorer. Parterne forpligter sig dermed til at levere 

relevante data om aktivitet, kapacitet og økonomi i det omfang, det er nødvendigt for at sikre 

den nødvendige planlægning og en sammenhængende indsats.”  

 

Gruppen har således til opgave at sikre en gensidig orientering om kapacitets- og 

aktivitetsændringer mellem somatikken, psykiatrien og kommunerne. Opgaven løses løbende 
ved orienteringer på gruppens møder eller pr. mail. I de tilfælde gruppen vurderer, at 
informationerne skal tilfalde SOF i Sønderjylland, fremstilles der en dagsorden til 
førstkommende møde eller en orientering af formandsskabet pr. mail. 
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Parterne i gruppen er særskilt forpligtet til årligt at levere informationer om den generelle 
udvikling i somatikken, psykiatrien og kommunerne. 

 

”Regionen orienterer årligt kommunerne og almen praksis om de generelle forventninger til 

det kommende års udvikling i aktivitet, baseline, aktivitetsvækstkrav og medfinansiering for 

de enkelte sygehusområder […]. Kommunen er tilsvarende forpligtet til at formidle 

oplysninger og indgå i dialog med sygehuset om væsentlige ændringer i struktur, kapacitet, 

serviceniveau og kvalitetsstandarder i forebyggende ydelser, hjemmesygepleje og 

sundhedsplejen, korttidstilbud (rehabiliterings-, trænings-, pleje- og aflastningstilbud).” (SA 

2015-2018 s. 21) 

 

På baggrund af den årlige forventningsafstemning mellem parterne i SOF i Sønderjylland 

orienterer gruppen parterne på først mulige møde i året. 

 

Yderligere har gruppen til opgave: 

 

 At understøtte implementeringsgrupperne med data og analysehjælp 

 

 Løbende at igangsætte relevante tværsektorielle analyser 

 

 I relevant omfang at inddrage erfaringer fra andre geografiske samordningsområder 

eksempelvis analyser, konsekvensvurderinger mm. 

 

 

Kompetencer  

SOF i Sønderjylland er beslutnings- og prioriteringsorgan.  

 

Kompetencegruppen for økonomi kan træffe koordinerende, faglige beslutninger i forhold til 

forberedelse af og opfølgning på sager godkendt i de to lokale samordningsfora. 

 

Gruppen har desuden kompetence til at:  

- indstille sager og planer til drøftelse og godkendelse i SOF i Sønderjylland  

 

- trække på relevante faglige kompetencer i de enkelte organisationer 

 

- gennemføre undersøgelser og kortlægninger af praktikken og andre fælles aktiviteter der 

hører under gruppens opgaveportefølje. Dette sker med udgangspunkt i det af SOF i 

Sønderjylland godkendte kommissorium eller ved større opgaver på baggrund af en 

særskilt SOF-beslutning. 

 

Beslutninger i gruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved evt. uenighed mellem 

partnerne i forbindelse med sager til SOF-Som i Sønderjylland og SOF-Psyk i Sønderjylland 

skal dette fremgå af sagsfremstilling og indstilling. 
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Organisering  

Gruppen er organiseret med en formand, der er udpeget af gruppen selv. Formanden refererer 

til og betjener SOF i Sønderjylland. 

 

Øvrige medlemmer er relevante fagpersoner fra Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region 

Syddanmark og fra kommunerne, samt repræsentation fra almen praksis ad hoc og efter 

behov.  

 

Formanden har til opgave at udarbejde og udsende dagsorden til gruppens møder og at 

udarbejde referat af møderne. 

  

Vedtaget på 4+2 mødet den 9. december 2019. 


