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REFERAT af mødet i SOF i Sønderjylland den. 9. december 2021 
 
Tidspunkt: 13.00-15.00 
 
Sted: Fysisk møde uden mulighed for virtuel opkobling. 
Mødelokale 3, SHS-Sønderborg 
 
Mødeleder: Eva Nielsen 
 
Deltagere:  

SOF i 
Sønderjylland: 

Medlemmer 

Tønder 
 

Torben Lindbæk-Larsen, fagchef for Pleje og Omsorg (IPG-medformand)  
Peter Michael Jørgensen, chefkonsulent Sundhed & Arbejdsmarked  

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  

Sygehus 
Sønderjylland  

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

Praksis Henrik Kjældgaard, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Bente Autzen, Psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet  
Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 

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

Afbud Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør (SOF-medformand) 
Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland  
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering 
Carsten Lund, vicekommunaldirektør, Børn Uddannelse og Sundhed 
Yvonne Reinholdt, Oversygeplejerske 
Klaus Müller Nielsen, Ledende overlæge (IPG-medformand) 
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg  
 

 
Gæst til punkt 5. professor i global sundhed og indvandrermedicin på SDU og overlæge på 

Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, Morten Sodemann. 
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Dagsorden med tidsangivelse 
1. Julefrokost 13.00-13.20 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Målafrapportering – 20 min. 13.20-13.40 
4. Monitorering IV-aftale – 15 min. 13.40-13.55 
5. Drøftelse af mulige værktøjer i forhold til den stigende Coronasmitte blandt ikke-vaccinerede 

borgere- 35 min. 14.00-14.35 
6. Forslag om opgaveoverdragelse:  Genoptræning og efterfølgende protesetilpasning i 

forbindelse med amputation – 10 min. 14.35-14.45 
7. DAK-opfølgning – 5 min. 14.45-14.50 
8. Gensidig orientering – 10 min. 14.50-15.00 
9. Skriftlig orientering 

 

Dagsorden 
 

1. Julefrokost 13.00-13.20 
Da mødet er det sidste i 2021 er der sørget for en lille juleplatte og sat lidt tid af til at ønske hinanden 
en glædelig og forhåbentlig stille coronafri juleferie. 

 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  

 
- SOF i Sønderjylland ønsker hinanden en stille coronafri juleferie 

 

 
2. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til gensidig orientering 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 

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

 
Beslutning 
Dagsordenen blev godkendt med følgende punkter til eventuelt: 
 

 Eva: status på flytningerne på SHS 
 Marit: forventningsafstemning omkring udskrivelser op til jul 

 
 

3. Målafrapporteringen december 2021, 13.20–13.40  

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.  
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Konceptet for målafrapportering blev afprøvet første gang og evalueret på SOF-møde den 25. 
februar 2021. På SOF-mødet den 15. april 2021 blev målafrapporteringen gennemført med 
udgangspunkt i data, der var blevet tilrettet, og plan for fremtidig målafrapportering fra IPG 
Genoptræning & Rehabilitering og IPG Behandling & Pleje blev fremlagt til orientering.   
 
 
Sagsfremstilling   
På dette møde gennemføres målafrapporteringen for fjerde gang.  
 
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. Der er afsat 5 minutter til hver IPGs 
afrapportering.  
 
Ved sidste møde, den 14. oktober, i SOF i Sønderjylland blev målafrapporteringen og særligt 
fremstillingen af data drøftet. Der bliver i de enkelte IPG’ere arbejdet med de beslutninger, der blev 
taget på mødet, herunder afholdelse af et afklaringsmøde mellem de enkelte IPG-formandskaber og 
Kompetencegruppen for Økonomi under SOF i Sønderjylland. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland gennemfører målafrapportering  

Referat 
Der har været udfordringer i sygehuset, med at hente data, da de har fået nyt system. Fremadrettet 
drøftes, hvordan man får en arbejdsgang, der har været igennem den økonomiske gruppe og IPGer, 
ift. anvendelsen. 
 
Der ønskes mere tid til at dykke ned i det, for at få baglandet med og for at datakvaliteten bliver god 
nok til at det tages op i SOF.  
 
Datakvalitet:  
Det skal overvejes, om det indsamles data, der er et ønske om at vide noget om, eller om det er fordi 
det er data der er tilgængeligt?  
 
Der stilles spørgsmål ved, om data er sammenlignelige, da der ikke er  overblik over, hvad og hvordan 
der måles i de forskellige kommuner.  
- Det foreslås, at det afdækkes, hvad der måles på og få en ensretning.  
 
Generelt ser data bedre ud denne gang, da der er mere tyngde i.  
 
Beslutning 
Til næste SOF-møde har IPG’erne i samarbejde med kompetencegruppen for økonomi forholdt sig til 
følgende spørgsmål: 

 Er et det rette, vi måler på? 

 Hvordan fremstiller vi det? 

 Hvilke mål skal vi måle på? 
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Hver IPG kommer tilbage med et oplæg til proces- og målskelet.  

Hvis IPG’erne oplever der er sten der skal ryddes af vejen kan de henvende sig til formandskabet. 

IPG Arbejde og Uddannelse indgå i IPG-behandling og plejes underarbejdsgruppe vedr. socialpsykiatri  
 
 

4. Monitorering IV-aftale, status på registrerings-praksis og afregningspraksis, 13.40-

13.55 

Baggrund  
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 23. juni 2021 en ny samarbejdsaftale for IV-
behandling i nærområdet. Regionsrådet har godkendt aftalen den 23. august 2021. KKR Syd-danmark 
behandlede samarbejdsaftalen den 31. august 2021 og anbefaler, at kommunerne tilslutter sig den 
nye samarbejdsaftale.  
 
Fra den 1. oktober 2021 og løbende herefter vil det være muligt for kommunerne at tiltræde 
samarbejdsaftalen. Det er op til den enkelte kommune, om man ønsker at tilslutte sig aftalen. 
Modsat den nuværende IV-aftale i SOF Sønderjylland, indeholder den nye regionale aftale en 
økonomisk model, hvor kommunerne kompenseres for de IV-behandlinger, der foretages i 
nærmiljøet.  
 
Sagsfremstilling 
Følgegruppen for Behandling og Pleje har den 21. september 2021 sendt et implementerings-brev til 
Samordningsforaerne (SOF’erne) i Region Syddanmark. IPG Behandling og Pleje har på et 
ekstraordinært møde den 22. september 2021 forholdt sig til de emner, som SOF bliver bedt om at 
drøfte og afklare i implementeringsbrevet. Det er ikke alle emner, som det har været muligt at få en 
endelig afklaring på inden for den korte tidsfrist. Derfor følges dette punkt op af endnu et punkt på 
SOF-mødet den 9. december 2021.  
 
Tilslutning til aftalen 
Alle fire sønderjyske kommuner forventer at tiltræde samarbejdsaftalen. I flere kommuner afventer 
tiltrædelse dog en politisk godkendelse.  
• Aabenraa forventer at tiltræde aftalen pr. 1. november eller 1. december 2021.  
• Haderslev forventer at tiltræde aftalen pr. 1. januar 2022.  
• Tønder forventer at tiltræde aftalen mellem den 1. januar – 1. marts 2022.  
• Sønderborg forventer at tiltræde aftalen pr. 1. marts 2022.  
 
Alle kommuner fortsætter den nuværende IV-aftale indtil den nye aftale tiltrædes.  
 
Registreringspraksis og Afregningspraksis 
Der foreligger nu tilbagemelding fra de fire sønderjyske kommuner om, hvorvidt de kan leve op til 
den registreringspraksis og afregningspraksis, der beskrives i notaterne som er vedlagt den nye IV-
aftale.  
 
Registreringspraksis:  
Aabenraa – Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om registreringspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen. 
Sønderborg - Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om registreringspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen. 
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Haderslev – Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om registreringspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen. 
Tønder - Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om registreringspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen. 
 
Afregningspraksis:  
Aabenraa – Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om afregningspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen 
Sønderborg - Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om afregningspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen 
Haderslev – Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om afregningspraksis, når vi tiltræder IV-
aftalen 
Tønder - Ja, vi forventer at kunne leve op til kravene om afregningspraksis, når vi tiltræder IV-aftalen 
 
Indstilling 
IPG Behandling og Pleje indstiller, at 
 
- orienteringen om, hvorvidt kommunerne kan leve op til anbefalingerne om registrerings-praksis og 
afregningspraksis tages til efterretning. 
- der som en del af evalueringen, laves en opfølgning af om registrerings- og afregningspraksis giver 
andre uhensigtsmæssigheder i kommunerne.  
 
Bilag 
- Kommunal registreringspraksis af IV-behandling i eget hjem, Aabenraa Kommune, August 2021 
- Faktureringsvejledning for afregning af IV-behandling i eget hjem, september 2021 
 
Referat 
 
Beslutning 
Orienteringen om, hvorvidt kommunerne kan leve op til anbefalingerne om registrerings-praksis og 
afregningspraksis blev taget til efterretning 
 
Der er en opmærksomhed på uhensigtsmæssigheder i systemerne og automatik i systemerne, som 
kan resultere i en større arbejdsbyrde.  
 
Lærings- og forskningshuset vil forestå kompetenceudviklingen. 
 
Som en del af evalueringen, laves en opfølgning af om registrerings- og afregningspraksis giver andre 
uhensigtsmæssigheder i kommunerne.  
Godkendt 

 

 

5. Drøftelse af mulige værktøjer i forhold til den stigende Coronasmitte blandt ikke-

vaccinerede borgere 14.00-14.35 

Bagrund 
Der ønskes en drøftelse af hvilke værktøjer, der kan tages i anvendelse i forbindelse med den 
stigende Corona-smitte blandt ikke-vaccinerede borgere.  
 
Sagsfremstilling 
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I forbindelse med den stigende Coronasmitte i samfundet ønskes en drøftelse og vidensdeling i 
forhold til, hvad der kan gøres for at få de sidste borgere med i vaccinationsprogrammet.  
Helt konkret har flere sønderjyske kommuner udfordringer med, at smitten stiger blandt de etniske 
folkegrupper. Der har været iværksat en del forskellige tiltag for at få dem til at tage imod 
vaccination, men med meget begrænset held.  
 
Som baggrund for drøftelsen vil overlæge og professor Morten Sodemann give et inspirationsoplæg 
om, hvad der kan gøres for at få flere til at blive vaccineret.  
 
Sundhedsstyrelsen og FOA gik i oktober sammen for at sikre, at endnu flere blandt 
sundhedspersonalet bliver vaccineret med henblik på at imødegå smitte blandt ældre  og sårbare.  
 
Se pressemateriale her:  https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/COVID-19-vaccination-af-
sundhedspersonalet-beskytter-aeldre-og-saarbare-personer  
 
Indstilling 
Det indstilles, at  
 
- SOF i Sønderjylland drøfter udfordringen, herunder hvilke værktøjer, der kan bringes i anvendelse 
med henblik på at få flere ikke-vaccinerede til at lade sig vaccinere. 
 
Referat 
Præsentation ved Morten Sodermann medsendes referatet. 
 
Forslag til indsatser: 

 Gymnasier og Sosu skoler, hvor der er mange minoriteter, kunne være et sted. Her kan man 
undersøge, hvem der driver kommunikationen omkring anti vaccine. Dermed er det lettere 
at angribe misinformationen.  

 Søg efter gode ambassadører.  

 Undersøg hvordan løsarbejdere fra Østeuropa er organiseret, kan man tage fat et centralt 
sted fra? Fx landbo syd, eller arbejdsgivere. Der er erfaringer med, at virksomheder kan være 
lidt lukkede ift. samarbejde.  

 Sportsklubber.  
 
Gode råd: 

 Vær opmærksom på ikke at have en politiserende tone i kommunikationen.  

 Etikken er også vigtig. Fx har der været oplevelser af at skoler har stillet spørgsmål ved, hvad 
der bør lægges ud på Aula for hvad er skolens opgave vs hvad er kommunens opgave.  

 Børn kan være vigtige ambassadører. Men det er et dilemma for mange, da det er tæt på 
privatsfæren.  

 

 Form og kilder til kommunikationen er vigtig.   
 
Beslutning 
Emnet blev drøftet 

 
 
 
 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/COVID-19-vaccination-af-sundhedspersonalet-beskytter-aeldre-og-saarbare-personer
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/COVID-19-vaccination-af-sundhedspersonalet-beskytter-aeldre-og-saarbare-personer
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6. Forslag om opgaveoverdragelse:  Genoptræning og efterfølgende protesetilpasning i 
forbindelse med amputation, 14.35-14.45 

Resume 
I dag foregår genoptræning på sygehuset efter at en patient har fået amputeret et ben. 

Størsteparten af de øvrige opgaver i forbindelse med protesetilpasning m.m. løses i kommunen. Set 

fra et patientperspektiv vil det give et mere sammenhængende forløb at flytte opgaven over til 

kommunerne. Det er forventningen, at overdragelsen er økonomineutral for kommunerne. 

 

Opgaveoverdragelsen er sket i SOF Lillebælt og i SOF Sydvestjysk, men endnu ikke i SOF Fyn og i SOF i 

Sønderjylland 

 

IPG-genoptræning og rehabilitering anbefaler godkendelse af opgaveoverdragelsen 

 

Sagsfremstillingen 

Med fokus på nærhedsprincippet, hvor hensigten er at sikre koordinerede og optimerede 

patientforløb tættere på borgeren, har Sygehus Sønderjylland fundet områder, hvor det giver mening 

at sikre borgere genoptræning i deres nærmiljø. Ergo- og fysioterapien har undersøgt andre 

sygehusenheders praksis både i Region Syddanmark og i Region Midt, universitetshospital i Aarhus. 

Her er opgaven om genoptræning efter amputation overdraget til kommunerne 

 

Det er ydermere vurderet, at opgaven ikke kan klassificeres som specialiseret genoptræning jf. bilag 

1 definitionerne for hhv. almen og specialiseret genoptræning. Dette da opgaveudførelsen ikke 

længere opfylder kriteriet for hvor, ’der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på 

speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 

 

Set fra et kommunalt perspektiv vil det give et bedre patientforløb at opgaven overdrages. Det anses 

endvidere for at være en økonomisk neutral løsning, da kommunerne i dag betaler sygehuset for at 

levere genoptræningen. 

 

Der var i 2019 tale om 18 patienter og de 4 sønderjyske kommuner betalte sygehuset ca. 368.330 kr. 

for at de udførte specialiseret ambulant genoptræning. Ved opgaveoverdragelse vil dette beløb ikke 

længere skulle betales. 

 

Kommunerne skal være opmærksomme på at beløbet er trukket fra kontoen til betaling af 

specialiseret ambulant genoptræning. Denne konto kan i nogle kommuner være placeret under en 

anden forvaltning eller afdeling end der, hvor trænings- og rehabiliteringsafdelingernes budgetter er. 

 

Sygehus Sønderjylland og de sønderjyske kommuner har brugt model for opgaveoverdragelse til at 

gennemgå ændringerne. Derved er økonomi, arbejdsgange, faglige opmærksomheder, 

ansvarsfordelingen i forløbet og behov for kompetenceudvikling blevet afdækket.  

 

Se venligst bilaget. 
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På baggrund af nuværende erfaringer vil der kunne skabes forbedringer på både det organisatoriske, 

økonomiske og patientmæssige område i kraft af, at hele forløbet samles hos kommunerne 

 

I kommunerne vil det blive lettere at sikre sammenhæng i forløbet til gavn for borgerne, da antallet 

af nødvendige aktører på tværs af sektorer mindskes og genoptræningen primært vil blive forankret i 

en sektor og i borgerens nærmiljø. 

 

Det vil det, fordi træning i dag leveres først på sygehuset og så senere i kommunen. Derved skal bl.a. 

den kommunale myndighedsafdeling samarbejde med to afdelinger 

Der er nemlig flere kommunale enheder involveret i forløbene: 

 

Myndighedsafdelingen har opgaven med proteseforsyning, træningsenheden med genoptræning og 

sygeplejen med kontrol af sårhelingen. 

 

Der er som i alle andre patientforløb mulighed for kontakt til læger og samarbejde med 

sårsygeplejersker i ortopædkirurgisk ambulatorium.  

 

Vil der på amputationsområdet være patienter efterfølgende, som opfylder kriterierne for 

specialiseret genoptræning, vil de naturligvis fortsat modtage genoptræning på Sygehus 

Sønderjylland. 

 

Det foreslås at opgaveoverdragelsen får effekt fra den 1. januar 2022 og at IPG-genoptræning sikre 

nedsættelse af en lille ad hoc arbejdsgruppe til koordinering af overdragelsen. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at 

 

- SOF i Sønderjylland godkender at opgaven med Genoptræning og efterfølgende 

protesetilpasning i forbindelse med amputation overdrages fra sygehuset til kommunerne 

 

Bilag 

Bilag: Model for opgaveoverdragelse – udfyldt skema. 

Bilag: Samarbejdsaftale om udskiftning af linere efter benamputation 

 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland godkendte at opgaven med Genoptræning og efterfølgende protesetilpasning i 

forbindelse med amputation overdrages fra sygehuset til kommunerne. 

 

7. Opfølgning på beslutninger i DAK, 14.45-14.50 

Baggrund 

SOF i Sønderjylland ønsker at være proaktive ift. opgaver der kommer fra DAK og/eller 
følgegrupperne under DAK til SOF i Sønderjylland. 
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Sagsfremstilling 
Fællessekretariatet har inden mødet i SOF i Sønderjylland gennemgået referaterne fra DAK-mødet 
den 27. maj 2021 og den 16. september 2021 ift. at fange opgaver, der er givet eller er på vej til SOF i 
Sønderjylland.  
 
Herudover kan Følgegruppemedlemmerne orientere 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/wm528958  
 
- Kommende opgaver fra DAK til SOF i Sønderjylland, september 2021 
 
Referat 
Følgende opgaver er på vej til SOF: 
 

- Revideret samarbejdsaftale for borgere med demens vil, når den er endelig godkendt i 
Sundhedskoordinationsudvalget, formentlig en gang i foråret, blive sendt til implementering i 
samordningsforaene.  
 

- Akutplanen er blevet tilrettet på baggrund af høringssvar og forventes endeligt godkendt i 
perioden november 2021 – januar 2022. Herefter må der forventes, at en række af planens 
indsatser medfører behov for tværsektoriel implementering i SOF.   

 

Det er vigtigt, at der sker en forventningsafstemning ift. hvad der skal være ens på tværs af regionen 

og hvad der er plads til ift. lokale initiativer.  

Ift. udskrivningsbreve på psykiatriområdet er der en del, der ikke er koordineret. Følgegrupper i 

behandling og pleje.  

Der er brug for, at SOF får overblik over, hvordan indsatserne koordineres, så man ikke laver tingene 
flere gange. 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog gennemgangen og orienteringen til efterretning 
 

8. Gensidig orientering, 14.50–15.00  

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.  
 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 

https://regionsyddanmark.dk/wm528958
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- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Der var følgende orientering fra SHS: 

 Blodsygdomme flytter fra Aabenraa til Sønderborg 

 Hjerne- nervesygdomme fra Sønderborg flytter til Aabenraa 

 EPJ-skiftet er gået forholdsvis smertefrit. 

 Der er mange flere indlæggelser grundet covid også mange flere end under de seneste 
bølger. Covid beredskabet er på 2. måned aktiveret. 

 Personalesituationen er presset og rekrutteringen er ikke nem.  
 
Kommunerne kvitterede med, at de oplever en god tone trods afdelingerne er pressede. 
 
Ift. forventningsafstemning omkring udskrivelser op til jul er der stor forståelse af at både sygehus og 
Kommuner er presset på personale. Fra regional side er der ønske om at udskrive borgere når de er 
klar til udskrivelse og ikke før.  
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog orienteringen til efterretning. 
 
 

9. Skriftlig orientering  

Der er til mødet følgende skriftlig orientering: 

- Ændringer til referatet fra mødet i SOF i Sønderjylland den 14. oktober 2021 

- Indarbejdelse af de relevante erfaringer fra projektet ”Kom trygt hjem” i det lokale arbejde 

med de forbedringsinitiativerne vedrørende borgere med hoftenære frakturer 

- der udarbejdes ikke en lokal implementeringsplan for forløbsprogrammet om borgere med 

depression, da status er god i alle 4 kommuner 

- Beskrivelser af nuværende tværsektorielle indsatser med afsæt i ABC-tankegangen. Svar til 

følgegruppen for Forebyggelse 

Bilag 
- Skriftlig orientering til mødet 9. decembe2021 i SOF i Sønderjylland 

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

- Mødekalender 2022 

 

 


