
 

REFERAT af møde i SOF i Sønderjylland                                                                                      

Udarbejdet af: Fællessekretariatet 

14. september  2020                                                                                                                                        
     

 

 

 

 

Dagsorden til mødet i SOF i Sønderjylland den. 9. september 2020 
 

Tidspunkt: 13.00-15.30 

 
Sted: Mødet afholdes i Psykiatrihuset Aabenraa (58.019 Konferencerum) med mulighed for videoopkobling 
 
Virtuelt på følgende links: 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/invited.sf?secret=zOmFvPGrOSCvU8ICFZQeog&id=738052314   

Anvender du et Video system, Jabber, Lync eller Skype for Business, skal denne adresse anvendes: 

sof.i.soenderjylland1@meet.rsyd.dk    

Mødeleder: Eva Nielsen 

 

Forplejning: Der er bestilt rugbrødssandwich, frugt, kaffe/the og vand 

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 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) 

Sønderborg Michael Skriver Hansen, Sundhedschef 
Helle Schultz, Psykiatri- og Handicapchef 

Psykiatri Anne L Eisenhardt, Oversygeplejerske 

Sygehus 
Sønderjylland  

Eva Nielsen, Sygeplejefaglig direktør (Medformand) 
Pernille Kjær, chefterapeut (Følgegruppemedlem) 
Rene Bender Jørgensen, chefterapeut (IPG-medformand og følgegruppemedlem)  

Praksis Stefan Schäfer, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland 
Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 

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

På video Joan Granerud, Oversygeplejerske (IPG-medformand og følgegruppemedlem) 
Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør (medformand) 
Christina (regional SOF sekretær) 

Afbud Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice (Medformand) 
Bjarne Ipsen, afdelingschef for Visitation & Rehabilitering (følgegruppemedlem) 
Bente Autzen, Psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet 
Yvonne Reinholdt, Oversygeplejerske 
Carsten Lund, vicekommunaldirektør, Børn Uddannelse og Sundhed 
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg kommune  

Gæst til punkt 6: Projektleder Susanne Magaard fra Psykiatrien 

https://meet.rsyd.dk/invited.sf?secret=zOmFvPGrOSCvU8ICFZQeog&id=738052314
mailto:sof.i.soenderjylland1@meet.rsyd.dk


 
 
 

Side 2 af 11 

 
Dagsorden med tidsangivelse: 
 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt 13.00-13.05 
2. Målafrapporteringspunktet på de ordinære møder i SOF i Sønderjylland 13.05-13.35 

3. Præsentation/godkendelse af nyt mødekoncept 13.35-14.05 

4. Opfølgning på samarbejdsaftale om borgere med livstruende sygdom og forventet kort 

levetid 14.05-14.20 

PAUSE 14.20-14.30 

5. Drøftelse og godkendelse af en ny tværsektoriel samarbejdsmodel omkring børn og unge 

med overvægt 14.30-14.50 

6. Status på implementeringen af SAM:BO Socialpsykiatri 14.50-15.10 

7. Opfølgning på beslutninger fra DAK og Følgegrupper 15.10-15.15 

8. Gensidig orientering 15.15-15.20 

9. Eventuelt 15.20-15.25 

10. Kommunikation 15.25-15.30 

 
Dagsorden 
 

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 
Godkendt 

Eva ønskede at orientere om COVID-19 under gensidig orientering.  

2. Målafrapporteringspunktet på de ordinære møder i SOF i Sønderjylland. Kl. 13.05-
13.35 

Baggrund 
Det blev på mødet i SOF i Sønderjylland i februar 2020 besluttet, at SOF-møder skal starte med et 
målafrapporteringspunkt. 
 
Formandskabet har efterfølgende arbejdet på formen og indholdet af målafrapporteringspunkt 
 

Sagsfremstilling 

Under det faste målafrapporteringspunkt på de ordinære møder i SOF i Sønderjylland præsenterer 
IPG’erne deres status på, de i Sundhedsaftalens, mål og indikatorer, som de er IPG-ansvarlige for (se 
bilag). 
 
Der fremvises under punktet opdaterede data på kommuneniveau samt en indsatsdel, som viser 
hvordan implementeringsgruppernes indsatser understøtter målene. 
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Det foreslås, at indholdet i forhold til opdaterede data på Sundhedsaftalens mål leveres af 
Kompetencegruppen for økonomi og indholdet på indsatsniveau leveres af 
implementeringsgrupperne.  Formandskabet for implementeringsgrupperne supplerer mundtligt når 
mål og indsatser gennemgås under tavlemødet. 
 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

- SOF i Sønderjylland drøfter og godkender udkastet til indholdet i målafrapporteringspunkt på 

de ordinære møder i SOF i Sønderjylland 

Bilag 

Notat vedr. målafrapporteringspunktet på de ordinære møder i SOF i Sønderjylland, september 2020 
 
Referat  
Anders fremlagde bagrunden og tankerne bag Målafrapporteringspunktet som første punkt på de 
kommende møder startende fra første møde 2021. 
 
Pernille har erfaring for, at tavlemøder kan bruges til at skabe flow og fremdrift i implementeringen 
af initiativer. 
 
Der var enighed i SOF om, at behovsspecifikke og håndholdte data skal overvejes nøje. 
 
Beslutning 
SOF ønsker Tavlemøde implementeret på de kommende møder i SOF i Sønderjylland startende fra 

første møde i 2021 torsdag den 25. februar. 

IPG-formandskaberne får ansvaret for at udvælge brugbare mål og datakilder og ansvaret for at 
fremlægge målafrapportering på tavlemøderne. Udgangspunktet er, at arbejdet skal give mening ift. 
visionen om dataunderstøttet målstyring ift. de politiske målsætninger i sundhedsaftalen. 
 
Der skal kun anvendes allerede tilgængelig datakilder.  
 
Det blev besluttet, at Kompetencegruppen for Økonomi tager en runde med IPG-formændene og 
efterfølgende snakker kompetencegruppen med fællessekretariatet om et årshjul og en instruks ift. 
den specifikke leverance af data. 
 
SOF besluttede at følger denne opgave på det kommende halvtimersmøde den 18. november og på 
senere halvtimersmøder. 
 
I forhold til data fra praksis blev det aftalt, at deltagerne fra praksis, hos SydKip, skal undersøger 
hvilke valide data, der kan trækkes ift. fx kronikere mm. 
 
3. Præsentation/godkendelse af nyt mødekoncept. Kl. 13.35-14.05 
Baggrund 
På baggrund af drøftelserne omkring fremdrift, mødeform mm. på mødet i SOF i Sønderjylland den 3. 
juni 2020 samt SOF-formandskabets efterfølgende drøftelser, har SOF-formandskabet vurderet, at 
der er behov for et nyt mødeformat.  
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Formålet med et nyt mødeformat er at skabe en mere agil og dynamisk mødeform, der sikre større 
fremdrift og realisering af sundhedsaftalens mål. 

Sagsfremstilling 

Rammen for det nye mødeformat er følgende tre mødetyper: 

- Ordinære møder i SOF i Sønderjylland 
- Halvtimersmøderne  
- Temamøder 

 

Fælles for alle møderne i regi af SOF i Sønderjylland er, at det er Sundhedsaftalens mål, der er 

rammesættende for møderne. 

 

Indstilling 

Formandskabet indstiller, at  

- SOF i Sønderjylland drøfter og godkender det nye mødekoncept. 

Bilag 

Notat vedr. nyt mødeformat for SOF i Sønderjylland, september 2020 

Mødekalender 2021 for SOF i Sønderjylland 
 
Referat 
Eva orienterede om baggrunden for punktet. 
 
Beslutning 
SOF godkendte det nye mødeformat med følgende ændringer: 

- Det blev besluttet, at halvtimersmøderne indkaldes ad hoc af de, der har behov for en 

drøftelse, dvs. de lægges ikke i kalenderen på forhånd  

- Halvtimersmøderne afholdes fra kl. 15.30-16.00 

- De der ønsker et halvtimersmøde udarbejder en sagsfremstilling. Denne skal være præcis 

både i sagsfremstillingen og i indstillingen ift. beslutningen, så der er mulighed for 

forberedelse/inddragelse af andre fra egen organisation 

- Det ændrede mødeformat evalueres efter 1,5-2 år, dvs. i 2022. 

Mødekalenderen for 2021 tilrettes efter ovenstående beslutning og udsendes med referatet. 

 

4. Opfølgning på samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort 
forventet levetid. Kl. 14.05-14.20 

Baggrund  
Det Administrative Kontaktforum (DAK) har den 7. juni 2019 godkendt en opdateret udgave af 
Samarbejdsaftalen om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid i 
Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen er trådt i kraft d. 1. oktober 2019. 
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Samarbejdsaftalen blev på opfordring fra Følgegruppen for Behandling og Pleje dagsordenssat på 
SOF-mødet den 19. februar 2020, hvor ledende overlæge Poul Henning Madsen fra Akutafdelingen 
og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus deltog.  
 
 
På mødet bad SOF om, at IPG Behandling og Pleje:  
 

1. Kvalificerede måltal for andelen af de, der får muligheden for at dø i hjemmet set i forhold til 
de, der ønsker at dø i hjemmet.  

2. Lavede et udkast til en lokal kommunikationsplan, herunder, om muligt, angivelse af de 
relevante, direkte numre, som praktiserende læger kan anvende i forbindelse med indsatser 
for døende, samt kommunikation ift. særlige grupper eller sygdomsgrupper vi ikke lykkes 
med og grupper som kræver særlige kompetencer som fx børneområdet.   

 
Desuden forventes det, at DAK skal have en temadrøftelse om emnet i efteråret 2020.  
 
Sagsfremstilling 
Der er nu lavet en undersøgelse i hver af de fire kommuner om, hvor vidt borgerne var der, hvor de 
gerne ville være i deres sidste tid (f.eks. hjemme, hospice, midlertidig plads). 
 
Undersøgelsen er lavet blandt 167 borgere i terminale forløb i de fire sønderjyske kommuner. 
Undersøgelsen viser, at minimum 81 % af de alvorligt syge og døende i SOF-Sønderjyllands område er 
i deres eget hjem. 83 % er der, hvor de gerne vil være. Kun 3 % vil gerne været et andet sted. 
Vurderingen af, om borgeren er, der hvor borgeren gerne vil være, er foretaget af en kommunal 
sygeplejerske, som er tæt involveret i borgerens forløb.  
 
Undersøgelsen bekræfter IPG’ens fornemmelse af, at man i SOF Sønderjyllands område er gode til at 
samarbejde tværsektorielt om at gøre det muligt for alvorligt syge og døende at være i hjemmet, hvis 
det er det, de helst vil.  
 
Derudover har IPG Behandling og Pleje lavet et udkast til kommunikationsplan. 
Kommunikationsplanen er forholdsvis kort, da der, som nævnt tidligere på SOF, ikke er behov for 
særligt mange implementeringstiltag i det, der er tale om en redaktionel opdatering af 
samarbejdsaftalen.  
 
 
Indstilling 
IPG Behandling og Pleje indstiller, at  
 

- IPG’ens undersøgelse af terminale borgeres opholdssted tages til efterretning 
- udkast til kommunikationsplan godkendes.   

 

Bilag 

Kommunikationsplan for implementering af samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig 

livstruende sygdom og kort forventet levetid.  

Terminale borgeres opholdssted.  
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Referat 
Formandskabet for IPG-behandling og pleje redegjorde for sagen og orienterede om 
undersøgelsesresultaterne vedr. at Kvalificere måltallet for andelen af de borgere, der får muligheden 
for at dø i hjemmet set i forhold til de, der ønsker at dø i hjemmet. 
 
Konklusionen på undersøgelsen er, at øjebliksbilledet viser, at det minimum er 81 % af de alvorligt 
syge og døende i SOF-Sønderjyllands område der døde i deres eget hjem og 83 % der døde der, hvor 
de gerne ville. 
 
I Aabenraa kommune har man kigget lidt bag om tallene og der er flere komplekse problemstillinger 

bag, at den enkeltes ønske ikke kan efterleves. 

I Tønder har man sendt det materiale som Sønderborg kommune har udarbejdet ifm. den sidste tid til 

inspiration til deres KLU. 

Der var en bemærkning fra praksis om, at tallene er fine og at det opleves, at der ift. den sidste tid 

gøres en stor og individuel tilpasset tværsektoriel indsats for den enkelte og dennes pårørende. 

 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland krediterede IPG’en for undersøgelsen. 

SOF i Sønderjylland tog IPG’ens undersøgelse af terminale borgeres opholdssted til efterretning. 

SOF i Sønderjylland godkendte udkastet til kommunikationsplan.   

 
5. Drøftelse og godkendelse af en ny tværsektoriel samarbejdsmodel omkring børn og unge med 

overvægt. Kl. 14.30-14.50 
Baggrund 
Overvægtsteamet på afsnit for Børn og Unge, Sygehus Sønderjylland (B&U) har udarbejdet en 
tilpasset samarbejdsmodel mellem de kommunale overvægtstilbud og sygehusets 
overvægtsambulatorium. Modellen har været ude hos kommunernes klinikker til gennemsyn og 
kommentering og disse har alle givet positive tilbagemeldinger. 

IPG-forebyggelse gennemgik samarbejdsmodellen på deres møde den 12. august og besluttede, at 
sende modellen til drøftelse og godkendelse på mødet i SOF i Sønderjylland den 9. september.  

Sagsfremstilling 
Overvægtsambulatoriet på B&U oplever at modtage en tiltagende andel af massivt overvægtige børn 
og unge. Samtidig hermed oplever man i et tiltagende antal meget udfordrede familier, hvor der er 
behov for en bredere socialfaglig indsats i familien. Der er således ca. 100-150 børn og unge i forløb 
og det vurderes at ca. 40 % af disse har en ”anden sag” i kommunen fx specialskole tilbud eller andet. 

Grundet ovenstående ses der et behov for at justerer og videreudvikle det tværsektorielle 
samarbejde man har i dag således, at indsatserne omkring den overvægtige i endnu højere grad end i 
dag forankres i hjemkommunen, hvor mulighederne for støtte og inddragelse af netværk er størst. 

Overvægtsambulatoriet ser et stort potentiale i de muligheder de fælles konsultationer giver, 
herunder mulighed for deltagelse af Julemærkehjemmet/sagsbehandler/familievejleder/lærere/egen 
læge etc. (gerne via video) i forhold til at lave en mere helhedsorienteret indsats omkring familien og 
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dermed barnet/den unge. Modellen er således også et bud på at give et mere optimalt brug af de 
faglige ressourcer, der er omkring den enkeltes overvægtsforløb.  

Overvægtsambulatoriet tænker ligeledes at man ved at gøre overvægtsindsatserne mere nære og 
videobaserede kan nedbringe antallet af udeblivelser. Man har nemlig efter en periode med færre 
antal udeblivelser, igen set et meget stort antal udeblivelser i ambulatoriet. Dette til trods for diverse 
tiltag for at nedbringe netop udeblivelser. Oplevelsen er, at udeblivelserne i høj grad korrelerer til 
den stigende mængde socialt belastede familier der henvises til et overvægtsforløb og det opleves, 
at disse familier har vanskeligt ved at følge et forløb som ikke foregår i lokalområdet. 

Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Kommunerne 
Med baggrund i, at de fleste borgere i risikogruppen i forvejen overvejende eller udelukkende følges i 
kommunalt regi, overgår Overvægtsambulatoriet på B&U, i den foreslåede tværsektorielle 
samarbejdsmodel, fremadrettet fra at være en behandlende funktion til at være en 
rådgivende/konsulterende funktion.  Den nye samarbejdsmodel vil således styrke indholdet og 
kvaliteten i de kommunale tilbudsmuligheder.  
Kommunerne skal være opmærksomme på, at forslaget til tværsektoriel samarbejdsmodel medfører, 
at de skal have større fokus på tilgængeligheden og brugen af videokonferencer. Dog vil 
Overvægtsklinikken i modellen deltage i fælles konsultationer med familierne efter behov, herunder i 
netværksmøder. 
 
Sygehus Sønderjylland 
Overvægtige børn og unge kan fortsat henvises til vurdering ved fysisk fremmøde i 
overvægtsambulatoriet, som vil fokusere på barnets/den unges helbredstilstand, sociale forhold og 
som screening for mistanke om evt. underlæggende sygdomme.  
Efter henvisningen vil læge/sygeplejerske som udgangspunkt deltage efter aftale ved planlagte besøg 
i den kommunale overvægtsklinik via sikker videoforbindelse. Lægen/sygeplejerskens rolle i en sådan 
konsultation, vil være at redegøre for de sundhedsfaglige undersøgelser, helbredsforhold, eventuelle 
bekymring i forhold til social trivsel og generelt at understøtte arbejdet med familierne i de 
kommunale klinikker. 
Kommunen tildeles 1 kontaktlæge som så vidt muligt har ansvaret for konferencer, vurderinger af 
henviste børn og deltagelse i fælles konferencer for den pågældende kommunes børn. 
Børneambulatoriet vil så vidt muligt synkronisere den pågældende læges faste ambulatoriedage med 
de pågældende klinikkers konsultationsdage. 
 
Psykiatrisygehuset og Praksis 
Samarbejdsmodellens indsatser for overvægtige børn og unge inkluderer primært de 4 Sønderjyske 
kommuner og Overvægtsambulatoriet på Børne-og Ungeafdelingen, Sygehus Sønderjylland, men der 
er åbnet op for at andre relevante aktører kan deltage i eventuelle fælleskonsultationer. Dette 
vurderes i de enkelte sager ved den første videokonference i forløbet. 
 
 
Indstilling 
IPG-forebyggelse indstiller, at 

- SOF i Sønderjylland drøfter og godkender den nye tværsektoriel samarbejdsmodel omkring 
børn og unge med overvægt 
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Bilag:  
Ny tværsektoriel samarbejdsmodel omkring børn og unge med overvægt 

 
Referat 
IPG for Forebyggelse redegjorde for sagen.  

Det er IPG’ens vurdering, at forløbene omkring børn og unge med overvægt kan startes tidligere op 

og blive mere koordineret. 

Det er ligeledes IPG’ens vurdering, at de enkelte kommuner vil opleve en stigning i antallet af 

overvægtsforløb. 

Der er i SOF en bekymring ift. en eventuel opgaveglidning ift. forløbene omkring børn og unge med 

overvægt og der er et ønske om at følge udviklingen tæt fx på tavlemøderne og halvtimersmøderne. 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland drøftede den nye tværsektoriel samarbejdsmodel omkring børn og unge med 

overvægt. 

SOF i Sønderjylland godkendte ikke den nye tværsektoriel samarbejdsmodel omkring børn og unge 

med overvægt. 

IPG for Forebyggelse fik til opgave nærmere at undersøge følgende to elementer til en ny 

sagsfremstilling: 

1. Entydigt lægefagligt ansvar ift. behandlingsdelen 

2. At IPG’en forholder sig til, at det er de samme ressourcer til rådighed fra sygehusets side, når 

overvægtsklinikkens tilbud rykkes frem til kommunerne og tættere på borgernes nærmiljø.     

Der skal følges op på sagen på det kommende halvtimersmøde den 18. november kl. 16.00-16.30. 

6. Status på implementeringen af SAM:BO Socialpsykiatri Kl.  14.50-15.10 
Baggrund  
Samarbejdsaftalen om tværsektorielle patientforløb (SAM:BO) blev i 2018 udvidet med tre nye 
forløb:  

 Forløb 6: Kommunikation og samarbejde vedr. skadestuebesøg og Socialpsykiatrien.  

 Forløb 7: Kommunikation og samarbejde vedr. ambulante patientforløb og Socialpsykiatrien.  

 Forløb 8: Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb og Socialpsykiatrien.  
 
Forløbene skulle efter en implementeringsproces være implementeret d. 23. oktober 2018.  
 
På SOF-mødet den 19. februar 2020 var der programsat en præsentation af en audit af brugen af 
SAM:BO Socialpsykiatri og SAM:BO Somatik i Psykiatrisygehuset. Punktet blev dog udsat, og IPG 
Behandling og Pleje fik til opgave et behandle auditten med henblik på planlægning af et senere 
punkt til et SOF-møde. IPG’en har på baggrund heraf forberedt et punkt, hvori der samlet set gøres 
status på implementeringen af de socialpsykiatriske forløb i SAM:BO-aftalen samt de somatiske 
forløb vedrørende psykiatriske patienter.  
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Sagsfremstilling 
I auditten, som er gennemført i Psykiatrisygehuset i august 2019, er der fokus på indlæggelsesforløb. 
Auditten viser følgende:  

 Kommunikationen i SAM:BO Somatik vedr. psykiatriske patienter lykkes i mellem 0 og 50 % 
af patientforløbene. (audit af 13 patientforløb) 

 Kommunikationen i SAM:BO Socialpsykiatri lykkes i endnu færre af patientforløbene, idet 
størstedelen af indlæggelsesforløbene kun lykkes i 33 % eller derunder. (audit af 8 
patientforløb) 

 
IPG Behandling og Pleje har løbende fulgt op på implementeringen af SAM:BO Socialpsykiatri via 
tilbagemeldinger fra IPG’ens medlemmer.  
 
Den seneste tilbagemelding giver anledning til bekymring for, at SAM:BO Socialpsykiatri og SAM:BO 
Somatik, når det gælder psykiatriske patienter, ikke er implementeret i organisationerne i SOF 
Sønderjylland.  
 
Tilbagemeldingen viser, at der er flere kommuner, der sender og/eller modtager meget få 
socialpsykiatriske korrespondancer. Ligeledes er det svært at genkende de socialpsykiatriske 
korrespondancer fra de somatiske korrespondancer, uden man skal åbne dem og læse indholdet.  
 
Den interne audit i Psykiatrisygehuset og opfølgningen i IPG Behandling og Pleje har synliggjort, at 
der er behov for en forbedring af brugen af SAM:BO Socialpsykiatri og SAM:BO Somatik, når det 
drejer sig om psykiatriske borgere.  
 
Psykiatrisygehuset har iværksat en række tiltag på baggrund af auditten, herunder to årlige SAM:BO-
audits som led i sygehusets rutinemæssige kvalitetsarbejde.  
 
Derudover anbefaler IPG Behandling og Pleje, at der nedsættes en underarbejdsgruppe til IPG’en, 
som får til opgave, at lave en samlet handleplan for, hvordan man kan sikre en højere grad af 
implementering af SAM:BO Socialpsykiatri og SAM:BO Somatik vedrørende psykiatriske patienter i 
SOF Sønderjylland.   
 
Projektleder Susanne Magaard fra Psykiatrien vil på SOF-mødet præsentere resultaterne af auditten 
samt supplere med fund fra en nyere audit.  
 
Indstilling 
IPG Behandling og Pleje indstiller 

 SOF Sønderjylland tager præsentationen af auditten til efterretning,  

 SOF Sønderjylland godkender, at IPG Behandling og Pleje udarbejder en handleplan med 
forbedringsinitiativer på tværs af Psykiatrisygehuset, Sygehus Sønderjylland og Aabenraa, 
Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner 

 handleplanen godkendes af SOF Sønderjylland på et kommende møde.  
 
Bilag:  
Rapport SAM:BO-audit 
Tilbagemeldinger vedr. SAM:BO Socialpsykiatri 
 
Referat 
Projektleder Susanne Magaard fra Psykiatrien præsenterede auditten af brugen af SAM:BO 
Socialpsykiatri og SAM:BO Somatik i Psykiatrisygehuset (oplægget medsendes referatet) 



 
 
 

Side 10 af 11 

 
Beslutning 
SOF Sønderjylland tog præsentationen af auditten til efterretning,  
 
SOF Sønderjylland godkendte, at IPG Behandling og Pleje udarbejder en handleplan med 
forbedringsinitiativer på tværs af Psykiatrisygehuset, Sygehus Sønderjylland og Aabenraa, Haderslev, 
Sønderborg og Tønder kommuner. 
 
SOF i Sønderjylland godkendte at handleplanen fremsættes på et kommende møde.  
 
7. Opfølgning på beslutninger fra møder i Det Administrative Kontaktforum (DAK) Kl. 15.10-15.15 
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 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 tager gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 
Link til referatet fra mødet den 27. maj 2020 i Det Administrative Kontaktforum: 
https://regionsyddanmark.dk/wm523196 
 
Referat 
Punkter på mødet i maj der efterfølgende ville kunne medføre opgaver for SOF i Sønderjylland: 

 Praksisplanens indsatser set ift. indsatserne i sundhedsaftalen 2019-2023 
 

 Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression, kommunikationspakke og 
implementeringsplan godkendes under forudsætning af en efterfølgende 
politisk/administrativ godkendelse i hver kommune.  

 

 Godkendelse af revideret samarbejdsaftale om kommunikation, ledsagelse og praktisk hjælp. 
o Er i SOF i Sønderjylland sendt til IPG-behandling og pleje. 

 
Kommende DAK møde 17. september 2020 

- Muligvis en ny IV-aftale 
 
Orientering fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering 
Marit orienterede fra Følgegruppen for genoptræning. Der arbejdes med at nedsætte en 
arbejdsgruppe vedr. det kommende stomi-samarbejde og med kvalificering af psykiatriske 
genoptræningsplaner.  
 

https://regionsyddanmark.dk/wm523196
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Marit orienterede fra SydKip, hvor man arbejder med en generisk beskrivelse af opgaver for 
kommunale praksiskonsulenter. 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog gennemgangen og orienteringen til efterretning. 
 
8. Gensidig orientering. Kl.  15.15-15.20 
Under punktet er der følgende orienteringer: 
 

- Orientering fra Psykiatrien om kommunerunde vedr. Psykiatriplan 2020-2024 
- Orientering fra Sygehus Sønderjylland vedr. flytninger 

 
 

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

 
Referat  
Anders orienterede om en kommunerunde, hvor Regionens Social- og Psykiatriudvalg er på rundtur i 

samtlige kommuner. Besøgene i de sønderjyske kommuner er gennemført. Her har været drøftet 

anvendelse af Peeruddannelsen, Socialsygeplejersker og Fælles rekrutteringstiltag.  

Eva orienterede om følgende ift. flytninger på SHS:  

- Urinvejskirurgisk sengeafsnit flytter fra Sønderborg til Aabenraa pr. 1. oktober 2020. 
Beslutning 

SOF i Sønderjylland tog orienteringen til efterretning. 

 

9. Eventuelt. Kl. 15.20-15.25 
Emner til eventuelt kommer under punkt 2, Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt. 

Referat 
Eva orienterede omkring COVID-19 emner herunder, 

- den regionale task force omkring test, der er opstartet i august måned. I den lokale 

tværsektorielle task force er der på et møde i start september aftalt, at denne kan startes op 

ved behov og med kort deadline 

- Nyt fra testcentrene, herunder svartider 

- Sygehuset skal til at rekruttere ca. 100 nye medarbejdere til COVID-19-tests. 
kontaktoplysninger på Charlotte Pough sendes ud med referatet ift. hjælp til rekrutteringen. 

 
10. Kommunikation. Kl. 15.25-15.30  
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 
SOF besluttede, at der på et tidspunkt skal fortælles den gode historie omkring samarbejdet om den 
sidste tid fx webinarer, videokonsultationer 


