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REFERAT af mødet i SOF i Sønderjylland den. 16. december 2020 
 
Tidspunkt: 13.00-15.30 
 
Sted: Mødet afholdes virtuelt på følgende opkaldslinks: 
 
Anvender du Chrome, Firefox eller Edge, skal du kopiere dette link over i browseren (Bemærk: Linket 
virker ikke ved anvendelse af Internet Explorer): 
https://meet.rsyd.dk/meeting/738052314?secret=zOmFvPGrOSCvU8ICFZQeog  
 
Anvender du et Video system, Jabber, Lync eller Skype for Business, skal denne adresse anvendes: 
sof.i.soenderjylland1@meet.rsyd.dk  
 
Ønsker du at ringe op til mødet (kun tale– og dermed ingen video): 
Tlf: +4576631414 | Indtast mødeid 738052314 efterfulgt af # 
  
Mødeleder: Anders Meinert Pedersen 
 
Deltagere:  

SOF i 
Sønderjylland: 

Medlemmer 

Tønder 
 

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

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 & 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) 
Anne L Eisenhardt, Oversygeplejerske 
Yvonne Reinholdt, 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 Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland 
Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg kommune 

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

Afbud Stefan Schäfer, praksiskonsulent Haderslev Kommune  

https://meet.rsyd.dk/meeting/738052314?secret=zOmFvPGrOSCvU8ICFZQeog
mailto:sof.i.soenderjylland1@meet.rsyd.dk
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Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Bente Autzen, Psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet 

 
Gæst til punkt 2: Christian Backer Mogensen, Koordinerende forskningsleder, Institut for Regional 
Sundhedsforskning, Sygehus Sønderjylland. 
 
Gæst til punkt 4.: Sygehusets frivillighedskoordinator Tatiana Rusuberg 
 

Dagsorden med tidsangivelse 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt 13.00-13.05 
2.  Oplæg om fase 2 af På FORKANT i Syd 13.05-13.35  

3. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression13.35-14.00 

4. Kortlægning af frivillighedsindsatser i Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev 

Kommuner med henblik på et kommende tværsektorielle samarbejde 14.00-14.20  

5. Drøftelse af Akutplanen 14.20-14.40 UDSÆTTES 

6. Orientering om organiseringen af Corona-vaccinationer 14.40-14.55 

7. Orientering om fastlagte halvtimersmøder for SOF 14.55-15.10 

8. Godkendelse af SOF i Sønderjyllands svar af Evalueringsspørgsmål vedr. Rammeaftalen 

for infektions-hygiejnisk rådgivning 15.10-15.15 

9. Opfølgning på beslutninger fra møder i Det Administrative Kontaktforum 15.15-15.20 

10. Gensidig orientering 15.20-15.25 

11. Eventuelt 15.25-15.30 

12. Kommunikation  

13. Skriftlig orientering: 

a. Psykiatriplanen - anbefaling 14,15 og 16  

b. Revision af psykiatrisygehusets koncept for ambulant psykiatri  

c. Integreret og fælles samarbejde og kompetenceudvikling i forhold til de mest 

sårbare borgere (Psykiatriplanen 2020-2024 anbefaling 21)  

REFERAT 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt 13.00-13.05 
 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 

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

Beslutning 
Eva orienterede om, at punkt 5, ”drøftelse af akutplanen” må udskydes til næste møde i SOF 
Sønderjylland, da hun pga. arbejdsopgaver relateret til COVID-19 måtte gå før mødets 
afslutning. 
 
Mødet indledtes herefter med et dagsaktuelle spørgsmål ift. situationen omkring COVID-19.  
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Aabenraa Kommune spurgte, om kommunerne kan forvente ekstra udskrivelser og 
udskrivelser rettet mod kommunale akutpladser omkring jul og nytår pga. behandlingspres 
på Sygehus Sønderjylland som følge af et stigende antal indlæggelser knyttet til COVID-19. 
Eva Nielsen meddelte, at dette ikke er et sandsynligt scenarie, men at der ikke kan gives en 
garanti. Man bekræftede det eksisterende gode samarbejde og at man forsat vil holde 
hinanden orienteret om forventninger og udviklingen.    
 
 
Eva orienterede herefter omkring de første forventede leverancer af vaccine og hvilke 
grupper af borgere og medarbejdere på sygehus, i kommuner og almen praksis, som pt 
forventes at være blandt de første, som modtager vaccine efterhånden, som denne bliver 
fordelt til Region Syddanmark fra slutningen af december og fremad. Arbejdet med at 
vaccinere befolkningen vil blive en kæmpe logistisk udfordring. Det er forventningen af 
vaccination skal ske både ude hos sårbare borgere og på de lokaliteter, hvor der i dag er 
testcentre/testmulighed for COVID-19. 
 
 
 
2. Forslag til ”På FORKANT i Syd” fase 2 13.05-13.35 
Baggrund 
Ved sidste møde i SOF i Sønderjylland blev ”På Forkant” projektet anmodet om at komme med et 

konkret forslag til en intervention, som kunne forbedre samarbejdet for og kvaliteten af det akutte 

patientforløb for den ældre borger med akutte problemstillinger 

 

Sagsfremstilling 

Vedhæftede forslag er udarbejdet i en kreativ proces i møder med På FORKANT I SYD`s dialogforum, 

forskergruppen bag På FORKANT og SOF`s formandskab i efteråret 2020. Ideen tager dels afsæt i 

foreløbige resultater fra ph.d. forløbene, dels i viden og erfaringer fra allerede igangværende 

initiativer og projekter fra Sygehus Sønderjylland, de fire Sønderjyske kommuner og Region 

Syddanmark. Projektideen indeholder nye initiativer i forhold til behandlingsansvar og 

kommunikation på tværs af sektorerne.  

 

Målgruppen er de borgere, som får kommunale ydelser i hjemmet, og dermed er kendt af 

kommunen, men ikke er på plejehjem.  

 

Forslaget går kort beskrevet ud på: 

  

1) at der etableres ”en rød knap”, som kan aktiveres, når kommunen eller den praktiserende 

læge vurderer at en borger står over for en potentiel indlæggelse, hvis der ikke interveneres 

på anden vis.  Interventionen består i en ”vent og se indlæggelse”, som åbner op for en 

direkte kontakt mellem sygehus og kommune, døgnet rundt uden om vagtlægesystemet, og 

hvor evt. behandling eller indlæggelse aftales direkte mellem kommunal sygeplejerske og 

bagvagten på akutmodtagelsen 

 

2) der aftales en særlig indsats for det komplicerede indlæggelsesforløb, hvor der via en 

kommunal tovholder, sikres dialog mellem kommune, egen læge, syghusets behandlere, 
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patient og pårørende. Dialogen etableres allerede under indlæggelsen og rækker op til 72 

timer efter udskrivelsen.  

 

Se i øvrigt bilaget. 

 

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, at der arbejdes videre med Projekt ’Den røde knap - den 

dialogbaserede samarbejdsmodel’  

 

Bilag 

Projektbeskrivelsen ’Den røde knap - den dialogbaserede samarbejdsmodel’, november 2020 
 

Referat  
Christian gennemgik projektforslaget ”Den Røde Knap” (oplægget sendes med referatet ud) 
 
SOF i Sønderjylland tog positivt mod oplægget og anderkendte det foreløbige arbejde. 
 
Der var følgende bemærkninger til oplægget: 
 
Målgruppen:   
Der blev spurgt til målgruppen. Ud over den ældre medicinske patient, vil målgruppen så 
også omfatte borgere med dobbeltdiagnoser, dvs. borgere med en psykiatrisk lidelse ud over 
somatisk(e) lidelse(r)? Borgere med psykiatriske lidelser er ikke blevet drøftet af 
projektgruppen endnu, men det er en relevant målgruppe.  
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Finansieringen af den videre forskning i På FORKANT i SYD: 
Projektledelsen vil undersøge mulighederne for finansiering, herunder mulighederne for 
eksterne finansiering.  
 
Kommunerne meddelte, at kommunal økonomisk støtte kræver et nærmere og mere 
specificeret projektforslag. Endvidere er der opmærksomhed på, at kommunalt økonomisk 
bidrag forudsætter en forudgående politisk behandling.  
 
Der er muligvis forskningsmidler, der kan søges via de praktiserende lægers forskningsfond. 
Pia sender link til Christian. 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland godkendte, at der arbejdes videre med Projekt ’Den røde knap - den 

dialogbaserede samarbejdsmodel’ og, at projektledelsen på næste møde i SOF Sønderjylland 

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

for projektets økonomi.   

 

3. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression 13.35-14.00 

Baggrund 
Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression er udarbejdet i regi af 

sundhedsaftalen i samarbejde mellem psykiatrisygehuset, kommunerne og almen praksis. 

Forløbsprogrammet er blevet behandlet i Det Administrative kontraktforum (DAK) og er foreløbig 

behandlet og godkendt af 20 kommunerne i Region Syddanmark.  

Forløbsprogrammet behandles i Sundhedskoordinationsudvalget den 8. december 2020 og sendes 

efter planen efterfølgende ud til de lokale (psykiatriske) samordningsfora til implementering. 

Implementeringen skal ske i tæt tværsektorielt samarbejde.  

På den baggrund ønskes en indledende drøftelse af implementeringen i SOF Sønderjylland. 

 

Sagsfremstilling 

Forløbsprogrammet beskriver den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende sundhedsfaglige 

indsats, som kommunerne, almen praksis og sygehusene i Syddanmark yder i samarbejdet med 

mennesker med depression. Forløbsprogrammets vigtigste fokus er dels aktørernes samarbejde, 

koordinering og kommunikation, dels inddragelse af mennesker med depression og deres pårørende. 

Det er intentionen, at forløbsprogrammet er et fælles fundament for det tværsektorielle samarbejde 

vedrørende voksne over 18 år med depression. 

Generelt er målsætningen med sundhedsaftalen, ud fra evidensbaserede undersøgelser, at støtte 

borgeren i at mestre eget liv og vende tilbage i beskæftigelse efter længere tids sygefravær. 
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Forløbsprogrammet skal understøtte en gruppe af borgere med depression, der er sårbare og har 

brug for tværsektoriel støtte til at kunne vende tilbage i beskæftigelse. 

Forløbsprogrammet er et handlingsorienteret dokument, der beskriver aktørernes opgaver og roller i 

samarbejdet og i kommunikationen om behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for patienterne. 

Forløbsprogrammet er bygget op omkring specifikke situationer, hvor patienter med depression er i 

kontakt med sundhedsvæsenet. Programmet beskriver roller og opgaver for hver af de involverede 

aktører i disse situationer. 

Der er en række forpligtelser og nye indsatser for både psykiatrisygehuset, kommunerne og almen 

praksis. Nyt i forløbsprogrammet for mennesker med depression er eksempelvis, at en 

koordinerende kontaktperson skal tilbydes de borgere, der er diagnosticeret med depression og som 

samtidig har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet og øvrige 

kommunale områder. Den koordinerende kontaktperson sikrer, at der som minimum afholdes et 

fælles møde med relevante aktører, hvor der lægges en fælles plan for den videre indsats. 

Funktionen som ´’koordinerende kontaktperson’ bør placeres i lokalpsykiatrien, hvis borgeren er i 

behandling i psykiatrien. Hvis borgeren ikke er i behandling i psykiatrien, placeres 

kontaktpersonsfunktionen i det kommunale område, der varetager rehabiliteringsopgaven i forhold 

til depressionsramte borgere. 

Det anbefales, at drøfte de konkrete indsatser som hver part er ansvarlig for og belyse de eventuelle 

udfordringer, som vil kunne opstå i samarbejdet ved implementeringen af forløbsprogrammet.  

Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Almen praksis:  

Almen praksis har ansvar for: 

 At udrede og diagnosticere 

 Behandle patienter med let til moderat depression 

 At være tovholder for det samlede behandlingsforløb 

 At følge op på den igangsatte behandling. 

Se særligt side 18 - 21 

Kommunerne:  

Kommunes ansvar: 

 Det specialiserede socialområde har ansvaret for at vurdere behov for støtte, dagtilbud, 

døgntilbud 

 Sundhedsområdet har ansvaret for at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, 

eksempelvis kost og motion, rygestop 

 Arbejdsmarkedsområdet har ansvaret for at rådgive og vejlede, eksempelvis mht. 

forsørgelse, beskæftigelse, uddannelse. 

 Jobcentrene skal have opmærksomhed på borgere med symptomer på depression. Ved 

mistanke om depression opfordres borgeren til at gå til praktiserende læge for udredning. 

Se særligt side 22 - 27 
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Somatikken:  
Orienteringsniveau 
 
Psykiatrien:  

Psykiatrien har ansvar for: 

 Udredning og diagnosticering 

 Behandling 

 Inddragelse, information og undervisning af patient og pårørende 

 Inddragelse af relevante parter i forløbet f.eks. kommunen ifm. overvejelse om støttetilbud. 

Se særligt side 19 og 20  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

Indstilling 

Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland tager til efterretning, at opgaven med at belyse implementeringen af 
forløbsprogrammet placeres i IPG Uddannelse og Arbejde og giver input til IPG’ens videre 
arbejde med at udarbejde en implementeringsplan, som præsenteres på et kommende 
møde i SOF i Sønderjylland. 

 

Bilag 

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression – samarbejde og kommunikation 
(foreløbig version) 

Referat 
Michael Metzsch fremlagde forløbsprogrammet med fokus på de væsentligste elementer, 
særligt set med kommunale briller. Det er særligt e to nye kommunale indsatser, den 
koordinerende kontaktfunktion og tilbud om et rehabiliterende forløb til borgere med let til 
moderat depression. Disse to nye forslag og andre dele af forløbsprogrammet er ikke 
præciseret helt præcist ift. indhold, økonomi, løsning, organisering m.v.  
 
Det er derfor vurderingen hos IPG Uddannelse og Arbejde, at borgerne først i 2022 kan 
forvente at få de nye tilbud, da 2021 vil gå med udarbejdelse og konkretisering af 
implementeringsforlag og implementeringsplan. Det er også en hensyn til de kommunale 
budgetprocesser vedrørende arbejdet med konkretisering og implementering af de nye 
indsatser. 
  
Almen praksis bemærkede, at samtaleterapi også foregår i almen praksis.  
 
Karen Stevns bemærkede behovet for opmærksomhed på behovene for økonomisk hjælp og 
personlige støtte vedrørende dårlige tænder og personlig hygiejne til patienter med 
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depression og svær psykisk sygdom. Det er væsentlige problemstillinger, hvis borgernes 
muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet skal styrkes.  
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland besluttede at placere opgaven med implementeringen af 
forløbsprogrammet i IPG Uddannelse og Arbejde. De enkelte organisationers 
repræsentanter i IPG’en giver input til IPG’ens videre arbejde med at udarbejde en 
implementeringsplan. Implementeringsplanen præsenteres på et kommende møde i SOF i 
Sønderjylland. 
 
 
4. Kortlægning af frivillighedsindsatser i Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev 

Kommuner med henblik på et kommende tværsektorielle samarbejde 14.00-14.20 
 
Baggrund  
Region Syddanmark vedtog i 2019 en ny politik på det frivillige område: Politik for frivillighed og 
medborgerskab. Politikken er bygget omkring 5 hovedprincipper, herunder blandt andet følgende:  
 

- Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner 
- Frivillighed bidrager til lighed i sundhed.  

 
Sygehus Sønderjylland har valgt at arbejde strategisk med de to overnævnte indsatsområder i de 
kommende år og i den forbindelse vil Sygehus Sønderjylland gerne udvikle samarbejder med 
Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Haderslev Kommuner omkring tværgående frivillige indsatser.  
 
 
Sagsfremstillingen  
Sygehusets frivillighedskoordinator Tatiana Rusuberg, som har til opgave bl.a. at understøtte 
implementeringen af politikken lokalt, er i gang med at kortlægge sundhedsfremmende og 
forebyggende frivillighedsindsatser i de fire kommuner samt identificere de vigtigste lokale aktører 
på frivillighedsområdet.  
 
Formålet med kortlægningen er at afdække muligheder for samarbejder på tværs af sygehuset, 
kommuner og lægepraksisser omkring frivillighedsindsatser der kan være en støtte for borgeren i 
overgangene mellem sygehus, kommunale tilbud og eget hjem, og som dermed kan bidrage til et 
mere sammenhængende forløb.  
 
Samtidig vurderes det, at kortlægningen et udmærket værktøj til at spotte best practice eksempler 
som allerede findes i kommunerne og som kan inspirere andre involverede aktører. 
 
 
Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 
 
Almen praksis 
Mulighed for at italesatte eventuelle udfordringer ifht. sammenhængende patientforløb og overgang 
mellem sektorer hvor frivillighed potentielt kan tænkes ind som støtte for patienten/pårørende.  
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Kommunerne 
Mulighed for at danne et overblik over sundhedsfremmende og forebyggende frivillige indsatser i de 
fire kommuner i klyngen samt organiseringen af disse. Mulighed for at se nogle åbninger for det 
kommende samarbejde og definere dets retning.  
 
Somatikken 
Der kan udvikles tværgående frivillige indsatser som bidrager til bedre overgang fra sygehuset til 
patientens eget hjem.  
 
Psykiatrien 
Der kan udvikles frivillige indsatser på tværs af psykiatrien og somatikken fx med fokus på patienter 
som både har somatiske og psykiatriske diagnoser.  
 
Indstilling: 
Sygehus Sønderjylland indstiller, at  
 

- SOF i Sønderjylland tager orienteringen omkring kortlægning af sundhedsfremmende og 
forebyggende frivillige indsatser til efterretning 

- SOF i Sønderjylland drøfter udviklingen af det tværsektorielle samarbejde omkring 
tværgående frivillige indsatser 

 
Referat 

Tatiana gennemgik oplæg (sendes med referatet ud) 
Det blev præciseret, at der er tale om somatikkens frivillighedskoordinatorer. 
 
Input til drøftelserne: 
Samarbejdet omkring de frivillige på sygehus og kommuner skal tage udgangspunkt i de 
lokale frivilliges lyst og engagement, hvorfor arbejdet med de frivillige må tage 
udgangspunkt i de lokalmiljøer, hvor de frivillige færdes. Det er er de frivillige, som bærer 
frivillighedsindsatserne.  
 
Samarbejdet mellem sygehus og kommuner bør gå via, bruge de kommunale 
frivillighedscentrene. 
 
Det er de opgaver, der er fælles, som man skal koncentrere sig om i udviklingen af et tættere 
samarbejde på området. 
 
 
Beslutning 

SOF i Sønderjylland tog orienteringen omkring kortlægning af sundhedsfremmende og 
forebyggende frivillige indsatser til efterretning. 
 
SOF i Sønderjylland drøftede udviklingen af det tværsektorielle samarbejde omkring 
tværgående frivillige indsatser og der er opbakning til, at der arbejdes videre med 
kortlægningen og konkrete projekter på området. Der skal tages udgangspunkt i de 
frivillighedsindsatser hos hhv. sygehus og kommunerne, som ligner hinanden eller knytter an 
til hinanden i indhold.   
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SOF i Sønderjylland ønsker en status på området om et år. 
 
5. Orientering og drøftelser af anbefalinger til indsatser i Akutplanen for Region Syddanmark 

14.20-14.45  

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 ag en 
akutplan for Region Syddanmark. 
 
Sagsfremstilling 
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på akutområde 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 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.  
 
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. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 

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

- SOF i Sønderjylland drøfter nogle af de anbefalinger Styregruppen er kommet frem til. 

 
 
Bilag:  
Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats - Planlægningsgrundlag for de 
kommende 10 år (sst.dk) 
 

Referat 
 
Beslutning 
 
Punktet er udsat til næste møde. 
 
 
 

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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6. Orientering om organiseringen af Corona-vaccinationer 14.45-14:55 

Sagsfremstilling 
Planlægningen af vaccinationsindsats mod COVID-19 er påbegyndt og indsatsen kræver en god lokal 
organisering. 
 
Eva har siddet med i drøftelserne omkring organiseringen af Corona-vaccinationer og vil give en 
status. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 

- SOF i Sønderjylland tager status til efterretning. 

 
Bilag:  
SST Corona/Vaccination/Planlægningsgrundlag november 2020  
 
 

Referat 
Eva orienterede omkring de første forventede leverancer af vaccine og hvilke grupper af 
borgere og medarbejdere på sygehus, i kommuner og almen praksis, som pt forventes at 
være blandt de første, som modtager vaccine efterhånden, som denne bliver fordelt til 
Region Syddanmark fra slutningen af december og fremad. Arbejdet med at vaccinere 
befolkningen vil blive en kæmpe logistisk udfordring. Det er forventningen af vaccination 
skal ske både ude hos sårbare borgere og på de lokaliteter, hvor der i dag er 
testcentre/testmulighed for COVID-19. 
 
Organiseringen af den tværsektorielle planlægningsopgaven er på plads. Der er etableret en 
tværsektoriel vaccine Task Force under SOF i Sønderjylland og der er under denne etableret 
en tværsektoriel operationel Task Force. 
 
Logistikken ift. udbringningen af vaccinerne er ved at komme på plads. 
 
Der arbejdes med en tidsplan, hvor det forventes at borgere på plejehjem er de første, som 
vaccineres. Dette forventes pt at ske den 26. december 2020. Almen praksis står for at 
vaccinere på plejehjem/plejecentre.   
Der mangler en del jura omkring samtykke mm.  
 
Vaccination af Sygehuspersonale starter op den 28. december og foretages af sygehuslæger.  
 
Der er meget fokus på at få udnyttet alle vaccinedoser. 
 
Fase 1 går til sommeren 2021, derefter (afhængig af leveranceforsyningen) startes der 
vaccination op af andre end de, der skal vaccineret i fase 1. 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog status til efterretning. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Vaccination/Planlaegningsgrundlag-vaccination-COVID-19.ashx?la=da&hash=CA4DE3C330821A104F1383ACDEF47690D962D28B
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7. Orientering om fastlagte halvtimersmøder for SOF 14.55-15.10 

Sagsfremstilling 
Formandskabet for SOF i Sønderjylland drøftede på deres Formandskabsmøde den 2. december 2020 
beslutningen på mødet i SOF i Sønderjylland den 9. september om at halvtimersmøderne i stedet for at være 
kalendersatte anvendes ad hoc ved behov.  
 
Formandskabet drøftede behovet for at sikre fokus på en løbende fremdrift i implementering af 
sundhedsaftalen, men den travle hverdag umuliggør planlægning af et ad hoc halvtimersmøde. 
 
Grundet ovenstående besluttede formandskabet for SOF i Sønderjylland at fastlægge halvtimersmøderne, som 
der oprindelig var lagt op til i mødekalenderen for 2021.  
 
Hvis der ikke er behov for halvtimersmøderne kan de aflyses, hvilket er nemmere end at planlægge møder ad 
hoc. 
 
De oprindelige halvtimersmøder sættes derfor i kalenderen og formandskabet orienterer SOF i Sønderjylland 
og dette på nærværende møde. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at 

- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Orienteringen taget til efterretning.  

 
8. Godkendelse af SOF i Sønderjyllands svar på Evalueringsspørgsmål vedr. 

Rammeaftalen for infektions-hygiejnisk rådgivning 15.10-15.15 

Baggrund 
 

Sagsfremstilling 
Følgegruppen for Forebyggelse har udsendt en række evalueringsspørgsmål i forbindelse med 

evalueringen af den nuværende rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til 

kommunerne. 

 

Indstilling 
Det indstilles, at 
 

- SOF i Sønderjylland godkender Svarskrivelsen på Evalueringsspørgsmål vedr. Rammeaftalen 
for infektions-hygiejnisk rådgivning fra IPG-Forebyggelse 
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Bilag 
Svarskrivelsen på Evalueringsspørgsmål vedr. Rammeaftalen for infektions-hygiejnisk 
rådgivning fra IPG-Forebyggelse  
 

Referat 
Mona orienterede om IPG-forebyggelses anbefaling om at sende alle svar fra parterne i SOF 
Sønderjylland frem til følgegruppen sådan, at der ikke udarbejdes et samlet svar fra SOF 
Sønderjylland.  
 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland godkendte svarskrivelsen på Evalueringsspørgsmål vedr. Rammeaftalen 
for infektions-hygiejnisk rådgivning fra IPG-Forebyggelse 
 

 

9. Opfølgning på beslutninger fra møder i Det Administrative Kontaktforum 15.15-15.20 

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 referater fra DAK-møderne 
den 17. september 2020 og den 20. november 2020 ift. at fange opgaver, der er givet til SOF i 
Sønderjylland. 
 
Herudover orienterer Følgegruppemedlemmerne om eventuelle opgaver fra diverse Følgegrupper. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 
 

- SOF i Sønderjylland tager gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 
 
Bilag 
Link til referatet fra møder i Det Administrative Kontaktforum: 
https://regionsyddanmark.dk/wm506948  
Kommende opgaver fra DAK til SOF i Sønderjylland - jf. referater af seneste DAK-møder, december 
2020 
 

 
Referat 
Anna Marie gennemgik listen over kommende opgaver. 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 

https://regionsyddanmark.dk/wm506948
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10. Gensidig orientering 15.20-15.25 
Under punktet er der følgende orienteringer: 
 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 
- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 

 
Referat  
Status på belægning, udskrivelse mm. ift. jul og nytår. 

 Eva sender en status ud mandag eftermiddag og orienterer, hvis der er 
markante ændringer. 

 Sygehus Sønderjylland er opmærksomhed på, at der også udskrives 
genoptræningsplaner omkring jul og nytår ift. en kommunal 
opmærksomhed omkring 7-dages reglen.  

 
Anders Meinert satte ord på de skriftlige orienteringer fra Psykiatrien jf. pkt. 13.   
 
Der blev konkret spurgt ind til pier-uddannelsen, som blev nævnt på mange af de politiske 
møder mellem Psykiatrien og kommunerne. Der sendes en skriftlig orientering ud om dette  
 
Orienteringen taget til efterretning.  

 

11. Eventuelt 15.25-15.30 
Emner til eventuelt kommer under punkt 2, Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt. 

Referat 
Ingen bemærkninger. 
 
 

12. 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 var ikke noget til fælles kommunikation. 
 
 

13. Skriftlig orientering  

Se bilag til skriftlig orientering fra psykiatrisygehuset til mødet i SOF i Sønderjylland den 16. 

december 2020 om indsatser i Psykiatriplanen 2020-2024, som drøftes i SOF i 2021. 

Referat 

Da der var lidt tid til overs orienterede Anders mundtligt om følgende punkter: 

a. Psykiatriplanen - anbefaling 14,15 og 16  

b. Revision af psykiatrisygehusets koncept for ambulant psykiatri  
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c. Integreret og fælles samarbejde og kompetenceudvikling i forhold til de mest 

sårbare borgere (Psykiatriplanen 2020-2024 anbefaling 21)  

 

Der blev spurgt ind til, hvad der kom ud af drøftelser om peerindsatsen ved den 

kommunerunde som fandt sted tidligere på året: 

I august/september var regionens psykiatri- og socialudvalg sammen med direktionen for 

psykiatrisygehuset på en kommunerunde for at drøfte Psykiatriplanen 2020-2024 med hver 

enkelt kommune i Region Syddanmark. I mange kommuner var der interesse for sygehusets 

erfaringer med peermedarbejdere, som er medarbejdere der tidligere har været patienter i 

sygehuset eller som er pårørende, herunder forældre til en patient. Flere kommuner viste 

interesse for at uddanne og gøre brug af peers med inspiration fra erfaringerne i 

psykiatrisygehuset og Vejle Kommune, som varetager det nuværende uddannelsestilbud for 

peermedarbejdere i psykiatrisygehuset. 

Som led i opfølgningen på kommunerunden ønsker psykiatrisygehuset at foreslå en 

udbredelse af peeruddannelsen til tre øvrige kommuner i regionen med geografisk 

spredning, som følger (P)SOFernes organisering. Psykiatrisk Informationscenter vil 

understøtte udbredelsen, ligesom Vejle Kommune vil hjælpe til at understøtte processen 

med de erfaringer, der er med uddannelsen i Vejle. 

Fra regionshusets side er der udarbejdet en skriftlig opsamling på kommunerunden, som 

præsenteres for psykiatri- og socialudvalget 7/1 2021. Herefter er det forventningen, at 

opsamlingen videreformidles til kommunerne.  

Peerindsatsen kan med fordel dagsordenssættes på et kommende møde i SOF i 

Sønderjylland. 


