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REFERAT af mødet i SOF i Sønderjylland den. 3. juni 2020 
 

Tidspunkt: 13.00-15.30 

 

Sted: Virtuelt  

Mødeleder: Rolf Dalsgaard Johansen 

 

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 

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 Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  

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

Afbud Marit Nielsen-Man, chef for Sundhed og Forebyggelse ((IPG-medformand og 
følgegruppeformand) 
Anne L Eisenhardt, Oversygeplejerske 
Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland 
Stefan Schäfer, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg kommune  

 
Gæster 

Ved punkt 4 deltager, projektledelsen for På FORKANT i SYD, Christian Backer Mogensen og Lilian 

Keene Boye 
 
Ved punkt 7 deltager, Projektleder Lars Schubert, sammen om psykiatri 
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REFERAT 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt Kl. 13.00-13.05 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

 

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

 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland godkendte dagsordenen og der var ingen punkter til eventuelt. 

 

2. Opfølgning på COVID-19 situationen Kl. 13.05-13.35 

Baggrund 
Siden SOF-mødet i februar 2020 har verdenen været ramt af en Corona pandemi. En krisesituation 
der har krævet meget af det tværsektorielle samarbejde, herunder mange koordinerende møder. 
 

Sagsfremstilling 

På DAK-møde den 27. maj har der været en strategisk drøftelse af det tværsektorielle samarbejde 
under den nuværende situation med COVID-19. Formålet med drøftelsen har været at anvende den 
nuværende, særlige situation til en vurdering af, hvor det tværsektorielle samarbejde fungerer godt, og 
hvor der er ønske om en videreudvikling af samarbejdet. 
 

Formandskabet for SOF i Sønderjylland vil på mødet i SOF holde det oplæg, de har afholdt på mødet i 

DAK, samt komme med en opfølgning på drøftelserne i DAK.  

 

Medlemmerne bedes til mødet overveje følgende spørgsmål: 

 Samarbejdet har været mere fokuseret, koordineret og agilt i Corona krisen. Kan dette 

overføres til det tværsektorielle samarbejde i en mere ordinær situation?  

 Vil en mere agil organisering få en negativ betydning på involveringen?  

 

Målet er, at der på mødet fremkommer nogle anbefalinger som Formandskabet kan arbejde videre 

med. 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

- SOF drøfter formandskabets oplæg til den strategisk drøftelse af det tværsektorielle 

samarbejde under den nuværende situation med COVID-19, herunder at udpege eventuelle 

ønsker om en videreudvikling af samarbejdet. 

Bilag 

Formandskabet for SOF i Sønderjyllands oplæg til den strategisk drøftelse af det tværsektorielle 

samarbejde under den nuværende situation med COVID-19, DAK-mødet den 27. maj 2020 

 

 
 



 
 
 

Side 3 af 13 

Referat  
Der var følgende input fra SOF i Sønderjylland til overvejelserne i sagsfremstillingen: 
 

 Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, at de lokale hygiejneorganisationer ikke 
alene er gældende for sundhedsområdet, men også på børn og unge-, skole og 
kulturområdet. 

 

 Nogle møder ville kunne afløses af korte, virtuelle task force-lignende møder. Men 
hastighed og agilitet er på bekostning af inddragelse. Dette skal man være 
opmærksom på i en fremadrettet mere agil organisering. 
 

 Der var opbakning til ved behov at afholde møder uden for SOF-mødekadence – fx i 
forhold til igangsættelse af arbejdet med samarbejdsaftaler.  
 

 Der var ligeledes opbakning til flere virtuelle møder – også i forhold til bedre 
repræsentation på møderne og hurtigere handlinger. Et mere eksekverende forum. 
 
Beslutning 
Formandskabet påtog sig opgaven med at omsætte SOFs refleksioner og forslag til 
handlinger, som præsenteres på næste SOF-møde. 
 
 
3. Status På FORKANT i SYD kl. 13.35-14.00  
 
Baggrund 
SOF i Sønderjylland er styregruppe for På FORKANT i SYD, derfor dagsordenssættes der, til 
møderne, en status og eventuelle drøftelser. 
 
Sagsfremstilling 
På Forkant i SYD, fase 1 går nu ind i sit 3. og afsluttende år, og de 5 ph.d. studerende afleverer og 
forsvarer deres afhandlinger i 2021.  
 
De foreløbige resultater er løbende blevet formidlet til projektets Dialogforum og er således blevet 
kommenteret af de daglige ledere for den direkte kontakt til de ælder borgere fra kommuner og 
sygehusene, samt repræsentanter for almen praksis. 
 
På SOF mødet den 3. juni 2020 laves en meget kort status over resultaterne i fase 1 så langt, og der 

leveres et oplæg til eventuelle fase 2 projekter. Fase 2 har til formål at udvikle og afprøve 

samarbejdes modeller der udvikles på baggrund af resultaterne i fase 1.   

Der ønskes en tilkendegivelse af, om man skal arbejde videre med fase 2 projekter inden for SOF 

rammen, dvs. med SOF som styregruppe og eventuel kommunal medfinansiering af de konkrete 

projekter. Der sigtes efter at sætte 1-2 Ph.d. projekter i gang. Endvidere vil der til projekterne blive 

søgt eksterne fonde og puljemidler. Der er endnu ikke et konkret bud på et budget.  

SOF er som styregruppe projektejere af På Forkant i Syd. Styregruppen står bag det unikke 
samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, de fire kommuner og de praktiserende læger i 
Sønderjylland. Projektets Dialogforum er det sted hvor hver instans drager direkte nytte af de 
forløbelige resultater i På Forkant i Syd. Forskerne har ansvaret for at projekterne udføres korrekt.   
 
Endelig orienteres om et konkret post-doc. projekt der sættes i gang i fase 1b, som forskerne bag ” På 
Forkant i Syd” har modtaget en bevilling på. VELUX FONDENs bestyrelse har besluttet at bevilge 
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kr.586.000 til første fase af projektet ”Udvikling af løsninger til optimering af medicinforbrug hos ældre 
efter indlæggelse på sygehus”  
 
Vedlagt er På Forkant i Syd folderen med de igangværende Ph. d projekter, samt oplægget som vil 
blive gennemgået på mødet. 
 
 
Indstilling 

Projektledelsen indstiller, at 

- SOF i Sønderjylland tager status til efterretning 

- SOF i Sønderjylland tilkendegiver, om man ønsker at være styregruppe i fase 2 

- De fire sønderjyske kommuner giver en foreløbig tilkendegivelse om en kommunal 

medfinansiering af projekterne i fase 2 

 
Bilag 
Forskningsartikel: Older multimorbid patients’ experiences on integration of services: a systematic 

review, Boye et al.; BMC Health Services Research (2019) 19:795;  https://doi.org/10.1186/s12913-

019-4644-6  

Vedlagt er desuden På Forkant i Syd folderen med de igangværende Ph. d projekter, samt oplægget 

som vil blive gennemgået på mødet. 

Referat 
projektledelsen for På FORKANT i Syd orienterede om status på fase 1 i projektet og 
SOF i Sønderjylland drøftede de enkelte elementer. 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog status til efterretning. 

Ift. en tilkendegiver, om man ønsker at være styregruppe og en foreløbig 

tilkendegivelse om en kommunal medfinansiering af projekterne i fase 2 blev det 

besluttet følgende: 

- projektledelsen for På FORKANT i Syd, til mødet den 9. september, 

udarbejder et oplæg til, hvordan en fase 2 vil fokusere på den konkrete 

implementering af fundene i fase 1.  

- Oplægget skal desuden indeholde en redegørelse af, hvilke effekter de 

enkelte fund kan forventes at få.  

- Oplægget skal derudover indeholde et konkret oplæg til finansiering og forslag 

til en fordelingsnøgle.  

Ved behov kan projektledelsen afholde et møde med SOF-formandskabet inden 

næste SOF-møde i september. 

 

 

https://doi.org/10.1186/s12913-019-4644-6
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4644-6
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4. Godkendelse af forankringen af og udpegningen til DiabetesUdvalg Sønderjylland (DUS) kl. 

14.00-14.10 

Baggrund 
Med etableringen af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) den 1. januar 2018 og den deraf 
følgende partnerskabsaftale mellem SDCO og Sygehus Sønderjylland, er det aftalt, at der skal 
etableres et DiabetesUdvalg i Sønderjylland. 
 
Sagsfremstilling 
Til at understøtte implementeringen af de tvær- og monosektorielle initiativer på diabetesområdet samt 
bidrage til, at diabetesindsatsen i alle sektorer har høj kvalitet og sker koordineret på tværs af sektorer 
og faggrupper ønsker Sygehus Sønderjylland at der etableres et DiabetesUdvalg i Sønderjylland. 
 
Sygehus Sønderjylland har et ønske om, at DUS er et tværfagligt og tværsektorielt udvalg, hvorfor 
udvalget ønskes organisatorisk forankret som en underarbejdsgruppe til Implementeringsgruppen for 
Forebyggelse under SOF i Sønderjylland. DUS vil således ikke have et selvstændigt mandat men vil 
som i det øvrige tværsektorielle samarbejde i Sønderjylland referere til en Implementeringsgruppe. 
 
Udvalget ønskes sammensat af en bred vifte af faglige repræsentanter for sygehuset 
diabetesafdelinger (både børn og voksne), repræsentant fra Psykiatrisygehuset, kommunale 
diabeteskyndige repræsentanter (en fra hver kommune), repræsentanter fra praksis, herunder en 
kommunal praksiskonsulent, andre fagprofessionelle (diætist, sår og fod) og brugerrepræsentanter. 
 
De enkelte medlemmer af DUS har til opgave at: 

 Formidle den aktuelle diabetesindsats og nye diabetesinitiativer i egen organisation/faggruppe til 
resten af udvalget 

 Bidrage med sparring på problemstillinger, der rejses i udvalget 

 Videreformidle ny viden, drøftelser, forbedringsforslag mv. fra DUS til egen organisation og/eller 
faggruppe for at udbrede og styrke god praksis 

 
Indstilling 
Sygehus Sønderjylland indstiller, at  
 

- SOF godkender forankringen af DiabetesUdvalg Sønderjylland (DUS) som en 
underarbejdsgruppe under IPG-Forebyggelse 

- SOF drøfter udpegningen af fire kommunale repræsentanter, herunder en kommunal 
praksiskonsulent  

 
Bilag 
Kommissoriet for DiabetesUdvalget i Sønderjylland (DUS), maj 2020 
 

Referat  
Eva orienterede om baggrunden for Sygehus Sønderjyllands indstilling om at 
forankre DiabetesUdvalg Sønderjylland (DUS), som et element i den tværsektorielle 
organisering omkring SOF i Sønderjylland, herunder særligt et argument om ikke at 
lave parallelle organiseringer.  
 
Der var forslag om, at der udpeges en øjenlæge, der deltager ad hoc. 
 
 
Beslutning 
SOF godkendte forankringen af DiabetesUdvalg Sønderjylland (DUS) som en 
underarbejdsgruppe under IPG-Forebyggelse. 
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SOF besluttede, at udpegningen af de fire kommunale repræsentanter drøftes af 
Formandskabet i IPG-Forebyggelse, herunder hvordan man sikre referencen mellem 
IPG-forebyggelse og DUS. 
 
 

 

5. Godkendelse af model for samarbejdet mellem kommunerne og lokalpsykiatrien Kl. 14.10-

14.20 

Baggrund 
I 2017 bad SOF Sønderjylland IPG Behandling og Pleje om at afdække, om der var overlap og 

samspil mellem sygehusets og psykiatriens nye og gamle udgående funktioner og de relevante 

kommunale funktioner. Der blev, som en del af denne afdækning, afholdt en workshop, hvor 

udkørende funktioner og tilbud fra lokalpsykiatrien blev sammenholdt med den kommunale indsats og 

snitflader blev afdækket. Generelt viste arbejdet, at der er en vilje til at samarbejde men også en 

oplevelse af, at man laver flere af de samme opgaver i snitfladerne mellem kommuner og region.  

Der er sket flere ting efter workshoppen, som har forbedret samarbejdet. Et eksempel er 

innovationsprojektet ”Sammen om Psykiatri” i hele Regionen, hvor Psykiatrien, Haderslev og 

Aabenraa blandt andet deltager.  

I IPG Behandling og Pleje var der ønsker om, at man deler de gode samarbejdserfaringer mellem 

Psykiatrien og den enkelte kommune, og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skulle lave en 

model for, hvordan samarbejdet mellem lokalpsykiatrien/psykiatrien og kommunerne skal 

tilrettelægges.  

 
Sagsfremstilling 
Samarbejdsmodellen består af to mødefora:  
 
- Et lokalt tværfagligt netværk forankret om den enkelte kommune – mødes fire gange årligt.  
- Et chefmøde med deltagelse af Psykiatrien og alle fire kommuner – mødes to gange årligt.  
 
Formålet med de tværfaglige netværk er, borgere med psykiatriske problemstillinger får bedre 
behandling og støtte, så de fastholdes i et så almindeligt hverdagsliv som muligt, samt at sociale og 
sundhedsmæssige udfordringer håndteres mest hensigtsmæssigt. Mødeforummet skal dermed 
medvirke til, at opnå Sundhedsaftalens mål om færre akutte indlæggelser og genindlæggelser af 
psykiatriske borgere og sikring af psykiatriske borgeres tilknytning til uddannelsesområdet og 
arbejdsmarkedet.  
 
Formål chefmødet er blandt andet erfaringsudveksling og udveksling af gode ideer i samarbejdet med 
henblik på at opnå Sundhedsaftalens mål. Herunder at nye initiativer koordineres så der bygges 
videre på de eksisterende samarbejdsformer. 
 
For at samarbejdet kan opfylde sit formål er det vigtigt, at den enkelte organisation forpligtiger sig til at 
prioritere deltagelse i de to samarbejdsfora.  
 
Projektet Sammen om psykiatri er i løbet af 2019 kommet til med et intensiveret samarbejdet om de 
mest komplekse borgerforløb. I dette regi er der i hhv. Haderslev og Aabenraa etaleret en 
opperationel tværgående ledergruppe. Koblingen mellem de lokale samarbejdsmøder og ”Sammen 
om psykiatri” er beskrevet i bilaget. 
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Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 
 
Almen praksis 
Ingen umiddelbar betydning.  
 
 
Kommunerne 
Kommunerne er forpligtiget til at prioritere deltagelse i de to samarbejdsfora med de perso-ner, der er 
nævnt i bilaget.  
 
Somatikken 
Ingen umiddelbar betydning  
 
Psykiatrien 
Psykiatrien er forpligtiget til at prioritere deltagelse i de to samarbejdsfora med de personer, der er 
nævnt i bilaget. 
 
Indstilling 
IPG Behandling og Pleje indstiller, at 
 
- samarbejdsmodellen godkendes 
- kommunerne og Psykiatrien forpligtiger sig til at prioritere deltagelse i de to samarbejdsfora med 

de personer, der er nævnt i bilaget 
- samarbejdet evalueres ved udgangen af 2021.  
 
Bilag 
Kommissorium for Model for samarbejdet mellem kommuner og Psykiatrisk Afdeling Aabenraa   
 

 

Referat 
IPG-behandling og pleje fremlagde samarbejdsmodellen og der var følgende input 
fra SOF i Sønderjylland: 
 

- modellen mangler en kobling til almen praksis.  
o Almen praksis har svært ved at varetage tovholder-rollen, når patienter 

bliver afsluttet i lokalpsykiatrien af den ene eller anden grund, her ville 
det være en fordel med større kontakt til den kommunale 
socialpsykiatri.  

 
- Ved udskrivning forslås det, at der skrives til socialpsykiatri i form af de 

kommunale kontaktpersoner.  
o Imidlertid er det ikke alle borgere, der afsluttes i den regionale psykiatri, 

der modtager støtte fra den kommunale socialpsykiatri. Problemet er 
hvis ikke borgeren tilknyttet en ydelse i socialpsykiatrien. 

 
Beslutning 
SOF godkendte Samarbejdsmodellen. 
 
Kommunerne og Psykiatrien forpligtigede sig til at prioritere deltagelse i de to 
samarbejdsfora med de personer, der er nævnt i bilaget og at samarbejdet evalueres 
ved udgangen af 2021.  
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6. Sammen om psykiatri Kl. 14.20-14.50 
 
Præsentation af projekt Sammen om psykiatri – foreløbige erfaringer og opmærksomhedspunkter ift. 
igangsætning 
 
Baggrund 
I 2018 igangsatte socialdirektørforum og psykiatrisygehuset projektet Sammen om psykiatri. Projektet 
er fælles finansieret. Målgruppen er meget syge borgere over 20, hvor både psykiske lidelser, sociale 
problemer, misbrug, mange genindlæggelser og tvang er en del af borgernes situation.  
 
Sagsfremstilling 
Den første fase i projektet har handlet om metodisk udvikling og afprøvning af samarbejdsformer. Det 
har ført til gode resultater, og projektet er nu gået ind i fase 2, som handler om at brede det ud til alle 
kommuner og psykiatriske afdelinger. På møde i socialdirektørforum den 9. oktober 2019 og på møde 
i sygehusledelsen i Psykiatrien den 25. september 2019 blev den fremadrettede plan for fase 2 i 
Sammen om psykiatri godkendt.  

Aabenraa og Haderslev Kommune indgår i projektets fase 1. De foreløbige erfaringer fra projektets 
første fase viser, at kendskabet øges til hinanden og at samarbejdet bliver mere struktureret. Der sker 
en bedre koordinering af borgerens mange forskellige indsatser. Det betyder, der handles hurtigere og 
mere målrettet i de enkelte borgerforløb.  

Næste skridt i projektet indebærer igangsætningen af forløb i hhv. Sønderborg og Aabenraa 
Kommune. 

Projektleder Lars Schubert deltager under punktet. Her præsenteres de foreløbige erfaringer og 
resultater, særligt med henblik på at videregive vigtige opmærksomhedspunkter til de kommende 
forløb i hhv. Tønder og Sønderborg. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at 

- projektets erfaringer og opmærksomhedspunkter drøftes 

- samarbejdsformen på ledelsesniveau i regi af Sammen om psykiatri indarbejdes i modellen for 
samarbejde mellem kommunerne og Psykiatrisk Afdeling Aabenraa 

 
Bilag 
Køreplan for projektets fase 2 

Information om Sammen om psykiatri 

 

Referat  
Lars Schubert præsenterede de foreløbige erfaringer og resultater. 
 
Tønder og Sønderborg er blevet koblet på projektet  
 
 
Beslutning 
Erfaringer og opmærksomhedspunkter blev drøftet. 
 
Det blev godkendt, at samarbejdsformen, på ledelsesniveau i regi af Sammen om 
psykiatri, indarbejdes i modellen for samarbejde mellem kommunerne og Psykiatrisk 
Afdeling Aabenraa, således at der ikke oprettes yderligere fora. 
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7. Forebyggelse af brug af tvang i psykiatrien Kl. 14.50-15.00 

Baggrund 
Region Syddanmark har et stort fokus på at undgå tvangsindlæggelser, og der er igangsat mange 
initiativer, som skal styrke samarbejdet og koordinationen på tværs af sektorerne med det formål at 
undgå tvangsindlæggelser. 
 
Sagsfremstilling 
Regionen har pr. 1. september 2019 implementeret en akut psykiatrisk udrykningstjeneste, som har til 
formål at reducere antallet af tvangsindlæggelser og medvirke til at borgerens behov for indlæggelse 
sker frivilligt, ved at politi og vagtlæge kan trække på psykiatriske kompetencer. Der er ligeledes i 
foråret 2019 etableret mobile skadestuer med udgangspunkt i de psykiatriske akutmodtagelser, som 
efter vurdering kan rykke ud og følge op på udskrevne patienter.  

På trods af disse tiltag går udviklingen i forhold til tvangsindlæggelser ikke som forventet. Der er 
behov for at drøfte, hvor der kan ske forbedringer i forhold til eksempelvis det tværsektorielle 
samarbejde, og et behov for bl.a. at se på, hvad der går forud for en tvangsindlæggelse. I forhold til at 
forebygge tvangsindlæggelser er koordinationsplaner et vigtigt element, sammen med analyser af 
hændelsesforløbet af forud for indlæggelsen. Der bliver på mødet lagt op til en drøftelse af, hvordan 
det tværsektorielle samarbejde omkring koordinationsplaner og analyser af tvangsindlæggelser kan 
blive yderligere forstærket.   

Der er vedlagt to bilag. I det ene fremgår data for tvangsindlæggelser opdelt efter kommuner. I det 
andet bilag er der beskrevet en række mulige tiltag, som kan bidrage til forebyggelse af 
tvangsindlæggelser. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at 

- SOF drøfter hvilke udfordringer i forhold til tvangsindlæggelser, der særligt skal være fokus på 
i det sønderjyske 

- SOF aftaler hvilke initiativer, der i første omgang skal igangsættes i samarbejde mellem de 
enkelte kommuner og de relevante funktioner i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa  

 
Bilag 

Data på antal tvangsindlæggelser 

 

Referat 
Anders gennemgik baggrunden for punktet. 

Forebyggelse af tvangsindlæggelser indgår som en del af samarbejdet i Sammen om 

Psykiatri.  

 
Beslutning 
SOF drøftede hvilke udfordringer i forhold til tvangsindlæggelser, der særligt skal 
være fokus på i det sønderjyske og aftalte følgende initiativ: 
 

- Børne- og ungdomspsykiatrien er ikke en del af Sammen om Psykiatri, da 

målgruppen for dette projekt er 20+årige, men de vil gerne samarbejde.  

o Det aftaltes, at Sammen om Psykiatri inviterer børne- og ungeområdet 

fra kommunerne med til ad hoc deltagelse, så vil kommunerne sørge 

for at videreformidle til de rette vedkommende. 
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8. Opfølgning på IV-behandlinger i kommunerne kl. 15.00-15.10 

Baggrund 

SOF har ønsket en løbende monitorering og status på samarbejdsaftalen vedr. IV-behandlinger i SOF 

Sønderjyllands område. Der blev sidst fulgt op på samarbejdsaftalen i SOF den 22. maj 2019.  

 

 

Sagsfremstilling 

IPG Behandling og Pleje har monitoreret kommunernes IV-behandlinger fra marts 2019 til og med 

marts 2020.   

Tallene viser, at kommunerne opstarter færre IV-behandlinger, end de gjorde ved opgørelsen for 

november 2018 til februar 2019. Dengang op-startede kommunerne samlet set 30 IV-behandlinger om 

måneden. Ved denne opgørelse har de opstartet de 22 IV-behandlinger om måneden.  

 

 
  

I den lokale samarbejdsaftale for IV-behandling er det aftalt, at kommunerne skal monitorere på antal 

gange, de har sagt nej til at tage en IV-behandling efter forespørgsel fra sygehuset.  

 

I Tønder har man i perioden marts 2019 til marts 2020 sagt nej en gang.  I Haderslev har man sagt nej 

enkelte gange i perioden, det har været fordi samarbejdsaftalen ikke har været overholdt. I 

Sønderborg har man sagt nej ca. 30 gange siden årsskiftet (tre måneder).  

 

Flere af kommunerne gør opmærksomme på, at deres tal på afslag af IV-behandlinger i hjemmet ikke 

er fuldt valide, hvilket indikerer, at der ikke monitoreres på antal afslag, sådan som det er beskrevet i 

samarbejdsaftalen. 

 

Ved sidste opfølgning på samarbejdsaftalen blev det klart, at der i Sønderborg Kommune var 

praktiserende læger/vagtlæger, der ordinerede IV-behandling med væske. I den regionale 

samarbejdsaftale om IV-behandling står, at IV-behandling skal op-startes på sygehuset, og at 

patienten altid skal have fået mindst to IV-behandlinger på sygehuset, inden kommunen kan tage 

over.   

 

IPG Behandling og Pleje har via de Kommunale Lægelige Udvalg (KLU) undersøgt, om der var ønske 

om at kunne ordinere IV-væske fra de øvrige kommuner og deres praktiserende læger. Dette for at 

afklare, om der skulle rettes en fælles henvendelse til Følgegruppen for Behandling og Pleje med 

henblik på at ændre den regionale samarbejdsaftale. Der er imidlertidigt ikke interesse herfor, og i 

Sønderborg Kommune har man valgt at følge den regionale samarbejdsaftale fremadrettet.   

 

Indstilling 

IPG Behandling og Pleje indstiller, at 

-  SOF tager orienteringen til efterretning 

Kommune Antal opstartede Væske Antibiotika Antal opstart pr 1000 indb Indbyggertal

Tønder 39 7 32 1,05 37249

Haderslev 57 16 41 1,02 55655

Aabenraa 100 34 66 1,70 58694

Sønderborg 84 14 59 1,13 74150

I alt 280

IV-væske og IV-antibiotika fordelt på kommuner fra marts 2019 til marts 2020 
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- kommunerne fremadrettet sørger for, at der monitoreres på antal afslag på IV-behandlinger i 

hjemmet månedsvis.  

Referat  
IG-behandling og pleje fremlagde punktet. 
 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog orienteringen til efterretning 
 
kommunerne vil fremadrettet sørger for, at der monitoreres på antal afslag på IV-
behandlinger i hjemmet månedsvis.  
 

9. Orientering om aktuel status på TeleKOL Kl. 15.10-15.15 

 

Baggrund 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. I økonomiaftalen for 

2018 blev parterne yderligere enige om, at landsdelsprogrammerne skal anskaffe en fælles, generisk 

og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også på sigt vil 

kunne anvendes til andre patientgrupper. 

 

Sagsfremstilling 

Status for landsdelsprogrammet i Syddanmark:  

Grundet den nuværende situation med Covid-19 har programstyregruppen besluttet at rykke 

pilotstarten af TeleKOL til efter sommerferien. Ligesom kompetenceudvikling til sygeplejersker 

(sundhedsfaglig og teknisk) ligeledes rykkes til efter sommerferien, så medarbejderne får 

kompetenceløftet umiddelbart inden de skal varetage den nye opgave. 

 

Programledelsen er i gang med at udarbejde en ny tidsplan for pilotfasen og den efterfølgende fulde 

implementering. Den nye tidsplan præsenteres for programstyregruppen i juni 2020, som på 

nuværende tidspunkt i gang med at afgive høringssvar på den fremtidige driftsorganisering. Der 

foregår en dialog med FUT og de øvrige landsdelsprogrammer om, hvilke konsekvenser Covid-19 har 

for de enkeltstående projekter, samt hvilke afhængigheder der er mellem projekterne. 

 

Programstyregruppen for Syddanmark har anbefalet, at opgaverne omkring service og support (SSL) 

løses i klynger, f.eks. i SOF-klyngerne. Serviceopgaven vedrører fejl og mangler på defekt udstyr, 

mens support vedrører teknisk support på de telemedicinske løsninger og infrastrukturen.  

 

Programstyregruppen anbefaler, at logistik – indkøb, udlevering og afhentning af udstyr hos borgeren 

– løses af hver enkelt organisation.  

 

På mødet i SOF Sønderjylland december 2019 berørte flere kommuner kort, at der kunne ses fordele i 

et fælleskommunalt samarbejde omkring service og support.  

Argumenter for et fælleskommunalt samarbejde er følgende:  

• Stordriftsfordele; særligt der er tale om en lille borger-/patientgruppe  

• At man i en større flok stiller op med samme setup ift. de øvrige dele af 

sundhedsvæsenet.  
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• At man i fællesskab vælger en eller maksimalt to forskellige typer af devices, sådan at 

der sker en ensartethed her (bl.a. i modsætning til området for omsorgsjournaler, hvor hver kommune i 

dag uafhængigt vælger sig eget system)  

 

Da foråret har været præget sundhedskrisesituationen omkring COVID-19 er det muligt, at ikke alle er 

afklaret hvorledes de stiller sig omkring service, support og logistik. 

 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

 

- SOF i Sønderjylland giver en aktuel status i forhold til service, support og logistik. 

 

 

Referat  
Rolf fremlagde grundlaget for punktet, herunder at der er en ny tidsplan undervejs 
grundet Corona.  
 
Kommunerne er stadig ikke afklarede på, hvordan de kan følge anbefalingen om, at 
service og support håndteres i klynger. (Det anbefales, at logistik (udbringning og 
afhentning af materiel) varetages lokalt af den enkelte kommune). Det forventes, at 
de sønderjyske kommuner vil afklare deres stillingtagen inden sommerferien 2020. 
 
Den 22. juni bliver der afholdt et møde sammen med Esbjerg Kommune 
 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland gav en aktuel status i forhold til service, support og logistik. 

 

10. Opfølgning på beslutninger fra DAK møde Kl. 15.15-15.25 

Baggrund 
SOF 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 gennemgår referatet fra DAK-mødet den 
27. maj ift. at fange opgaver, der er givet til SOF i Sønderjylland. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at 
 

- SOF tager gennemgangen til efterretning. 
 
 

Referat  
Sygehus Sønderjyllands SOF-sekretær orienterede om følgende fra mødet i DAK 
den 27. maj 2020: 
 
Der var til mødet i SOF i Sønderjylland endnu ikke udkommet et referat, men ud fra 
punkterne til Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) den 24. juni 2020 forventes 
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følgende på et senere tidspunkt at lande som en implementeringsopgave hos SOF i 
Sønderjylland: 
 

- ”Samarbejdsaftale om hjælp til kommunikation, personlig hjælp samt 
ledsagelse i forbindelse med sygehusbehandling”  

- ”Forløbsprogram for mennesker med depression” (skal godkendes i de enkelte 
kommuner inden implementeringsopgaven sendes til SOF)  

 
 
Beslutning 
SOF tog gennemgangen til efterretning 
 

 

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

Referat 
Eva orienterede kort om det seneste nyt fra Sygehus Sønderjylland: 
 

SHS flytninger:  
- Urinvejskirurgi flytter først fra Sønderborg i oktober  
- Hjerne- og nervesygdomme flytter først juni 2021. 

 
Øvrigt nyt: 
Den lægefaglige direktør, Bjarne D. Eriksen, er rejst til OUH og den nye lægefaglige 
direktør, Peter Jørgensen, starter den 1. juli 2020. 
 
Beslutning 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 

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 blev ikke aftalt fælles kommunikation. 
 

 

 

 


