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REFERAT af mødet i SOF i Sønderjylland den. 14. oktober 2021 
 
Tidspunkt: 13.00-15.00 
 
Sted: Mødet afholdes virtuelt på Webex. Opkaldslinks er i indkaldelsen. 
 
Mødeleder: Eva Nielsen 
 
Deltagere:  

SOF i 
Sønderjylland: 

Deltagere 

Tønder 
 

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

Haderslev Marit Nielsen-Man, chef for Sundhed og Forebyggelse (IPG-medformand og 
følgegruppeformand)  
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, (IPG-medformand) 
Helle Schultz, Psykiatri- og Handicapchef 

Psykiatri Yvonne Reinholdt, Oversygeplejerske 
Klaus Müller-Nielsen, Ledende overlæge 

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 Bent Kristensen, Praksiskoordinator Sygehus Sønderjylland  
Poul Markvard Andersen, praksiskonsulent Aabenraa Kommune  
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg  
Bente Autzen, Psykiatrisk praksiskonsulent, børn- og ungeområdet  
Karen Stevns, Psykiatrisk praksiskonsulent, Voksenområdet 

Fællessekretariatet Repræsenteret ved kommunale og  regionale SOF-sekretærer 

Afbud Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice (SOF-
medformand) 
Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig direktør (SOF-medformand) 
Pia Therkildsen, Kommunal praksiskonsulent Sønderborg 
Henrik Kjældgaard, praksiskonsulent Haderslev Kommune  
Grethe Høyrup Nielsen , Direktør Social, arbejdsmarked og sundhed, Tønder 

Gæst til punkt 3: konsulent Bente Graa, der giver oplægget om udbredelse af peer-uddannelsen 
 
Gæst til punkt 4: Christian Backer Mogensen, Koordinerende forskningsleder, Institut for Regional 
Sundhedsforskning, Sygehus Sønderjylland. 
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Dagsorden med tidsangivelse 
 
1) Godkendelse af dagsordenen 13.00-13.05 
2) Målafrapportering og godkendelse af plan for 2021-2022 13.05–13.30  
3) Oplæg om peer to peer i psykiatrien og drøftelse af kommunal interesse for indsatsen 13.30-

13.55  
4) Status på tværsektorielle projekter, som SOF i Sønderjylland er styregruppe for 13.55-14.15  
5) Monitorering af IV-aftale 14.15-14.35  
6) Forslag om implementering af tværsektorielt forbedringstiltag vedrørende mennesker med 

Hoftenære Lårbensbrud 14.35-14.45 
7) Opfølgning på beslutninger i DAK 14.45-14.50   
8) Gensidig orientering 14.00–15.00  
9) Eventuelt   
10) Kommunikation 
11) Skriftlig orientering 
 

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 
SOF i Sønderjylland godkendte dagsordenen.  
 
Der var til punktet eventuelt, spørgsmål til psykiatrisygehusets repræsentation i SOF i Sønderjylland. 
 

2. Målafrapportering og godkendelse af plan for 2021-2022 13.05–13.30  
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.  
 
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 tredje 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.  
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Herefter drøfter SOF i Sønderjylland planerne for den fremtidige målafrapportering på baggrund af 
vedlagte ’Samlet plan for data til målafrapportering på SOF-møder i 2021 og 2022 for alle 4 IPG’er’. 

Bilag 
- Samlet plan for data til målafrapportering på SOF-møder i 2021 og 2022 for alle 4 IPG’er 
 
Indstilling 
Det indstilles, at  

- SOF i Sønderjylland gennemfører målafrapportering  
- SOF i Sønderjylland godkender samlet plan for data til målafrapportering på SOF-møder i 

2021 og 2022. 

Referat 
IPG-formandskaberne fremlagde tallene.  
Det foreslås, at de enkelte IPG’er får mulighed for at forholde sig til tallene, inden de fremlægges for 
SOF Sønderjylland.  
 
Der er et ønske om et andet design så data viser udvikling, men også at det er pr. 1000 indlagte i 
stedet for antal 1000 borgere.  
 
Afrapportering fra de enkelte implementeringsgrupper (IPG’er) 
 
IPG Forebyggelse: 
Stor forskel på antallet af henvisninger fra sygehusene til kommuner og antallet af gennemførte 
forebyggelsestilbud ude i kommunerne. Der er en udfordring omkring, hvor mange af 
henvendelserne, som er unikke CPR-numre. 
 
IPG Behandling og Pleje: 
Tal for IV-behandling. Der er ikke tal for Sønderborg Kommune. Sønderborg undersøger hvorfor. 
Tallene for Tønder er påvirket af sygeplejerskestrejken.  
 
IPG Genoptræning og Rehabilitering 
Antallet af genindlæggelser pr. 1000 indbyggere er lavt. 
Genindlæggelser bør vises ift. antal indlagte, da antallet af indlagte varierer pr. kommune. 
Ift. genindlæggelser for hoftenær struktur, så skal dette vises som akkumulerede data. 
 
IPG Uddannelse og Arbejde  
Kommer med mere uddybende kommentarer næste gang. 
 
 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog målafrapporteringen til efterretning med de kommentarer, som fremkom 
under mødet. 
 
SOF i Sønderjylland godkendte den samlede plan for data til målafrapportering på SOF-møder i 2021 
og 2022. 
 
Data skal behandles i IPG’erne inden fremlæggelse i SOF Sønderjylland.  
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Hver IPG afholder et møde med kompetencegruppen for økonomi ift. at kvalificere data og grafer. 
 
 
 
 

3. Oplæg om peer to peer i psykiatrien og drøftelse af kommunal interesse 
for indsatsen 13.30-13.55  

Baggrund 

Som opfølgning på psykiatriplan 2020-2024 gennemførte Psykiatri- og socialudvalget i perioden 

august til september 2020 en møderunde hos de 22 kommuner i Region Syddanmark.  

Her blev regionens gode erfaringer med at have medarbejdere med brugerbaggrund tilknyttet de 

psykiatriske afdelinger (”peers”) blandt andet drøftet. Regionsrådet vil styrke peerindsatsen ved at 

uddanne 100 peers frem mod 2024.  

Kommunerne er blevet tilbudt at rekruttere peers fra den pulje, der uddannes. Generelt udtrykte 

samtlige kommuner interesse heri og interesse for at indgå i et nærmere samarbejde om uddannelse 

af disse peers. 

Sagsfremstilling 

Flere kommuner fremhævede på møderne under kommunerunden specifikke områder, hvor peers 

med fordel kan indgå bl.a. i det forebyggende arbejde inden for job og uddannelse og i forbindelse 

med udskrivning fra psykiatriske afdelinger.  

 

Mange kommuner udtrykte ønske om at indgå et samarbejde om uddannelse af peers, herunder at 

medvirke til at udvikle uddannelsen. Særligt er der interesse for at sikre lokale peers og for at 

decentralisere (dele af) uddannelsesforløb, herunder alternativt anvendelse af videoundervisning 

mv. Flere kommuner har i forvejen erfaring med frivillig ”borger-til-borger” kontakt, men ønsker 

samarbejde med Region Syddanmark om uddannelse og brug af peers.  

Der var blandt enkelte kommuner et ønske om og efterspørgsel efter ”unge peers”, så de unge 

møder peers på samme alder. Region Syddanmark uddanner dog ikke unge under 18 år til peers, 

men voksne peers har ofte haft psykisk lidelse som barn og har dermed erfaringer at bidrage med. På 

nuværende tidspunkt er det Recovery College i Vejle Kommune som uddanner peers til psykiatrien.  

Som opfølgning på kommunerunden vil psykiatrisygehuset gerne imødekomme kommunernes ønske 

om mere viden om peeruddannelsen og peerkonceptet mhp en videre drøftelse i SOF af 

mulighederne for brug af peers og herunder etablering af en uddannelse i regi af SOFs geografi.  

En lokal forankring af peerkonceptet er en fordel, da peers kan have svært ved at køre efter 

uddannelse eller job. Derfor foreslår psykiatrisygehuset, som led i opfølgningen på kommunerunden, 

at peeruddannelsen udbredes, således at der så vidt muligt tilstræbes uddannelsestilbud med 

geografisk placering, som følger (P)SOF’ernes organisering. PsykInfo vil understøtte udbredelsen, 

ligesom Recovery College i Vejle Kommune vil hjælpe til med at understøtte processen med de 

erfaringer, der er med uddannelsen i Vejle.  
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4. maj 2021 har regionshuset desuden videreformidlet et brev fra psykiatrisygehuset til de enkelte 

kommuner, som opfølgning på drøftelserne om peers under kommunerunden. SOF-

repræsentanterne bedes orientere sig i egen kommune om den lokale status på regionshusets 

skriftlige opfølgning. Brevet er vedlagt som bilag.  

Der gives oplæg ved leder af Psykiatrisk Informationscenter Ulla Lindgren med henblik på en fælles 

drøftelse af ønsker og muligheder i SOF i Sønderjylland. 

Betydning for de enkelte parter i SOF i Sønderjylland 

Almen praksis  

Almen praksis kan have gavn af peerstøtte til patienter med samtidig psykisk og fysisk lidelse. Peers 

kan motivere og støtte patienter, der skal til egen læge  

 

Kommunerne 

Kommunerne kan anvende peers i forskellige sammenhænge, det kan eksempelvis være som 

brobyggere for borgere i overgangen til arbejdsmarkedet fra eller i forbindelse med tilknytning til en 

uddannelse.  

Kommunerne i SOF i Sønderjylland kan sammen drøfte, hvordan der kan etableres en fælles 

uddannelse og herunder hvilke ressourcer, de enkelte kommuner kan byde ind med til etablering og 

drift.  

 

Somatikken 

Peers kan være til støtte for patienter med samtidig psykisk og somatisk lidelse i forhold til at arbejde 

mod mere lighed i sundhed. Mange borgere med psykiatrisk diagnose har vanskeligt ved at følge 

behandlingsplaner og udebliver fra undersøgelser, kontroller, behandling, hvis de ikke har støtte fra 

en peer eller en pårørende.  

 

Psykiatrien 

Sygehuset har erfaringer med peers og vil gerne stå til rådighed for sparring med kommunerne i 

etableringen af et uddannelsessted og i forhold til anvendelsen af peers.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 

- SOF i Sønderjylland tager oplægget til efterretning og drøfter kommunernes behov, interesse 

for og muligheder for i fællesskab i SOF at etablere et uddannelsestilbud for peers.  

 
Bilag 

- Peer indsats i Psykiatrien i Region Syddanmark, brev til kommunerne 

- Materialet, tag en peer-uddannelse 

 

Referat 
Bente redegjorte for baggrunden for peer-indsatsen, for formålet og status på indsatsen. 
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Region Syddanmarks Psykiatriplan medfører, at antallet af peers skal fordobles. 

 

Under den efterfølgende drøftelse blev følgende fremhævet: 

 Det er ønsket, at kurserne bliver mere lokale – lige nu er de kun i Vejle. Uddannelsen er med 

fysisk fremmøde. Erfaringen viser i forhold til målgruppen for at blive peers, at det er godt at 

møder/uddannelse sker fysisk og lokalt/ikke alt for langt væk fra den kommende peer-

medarbejders bopæl. 

 

 Der er Peer mulighed både for sygehus og kommuner. Hvis sygehuset er interesseret i at få 

en peer-medarbejdere, så kan man henvende sig til Bente. 

 

 Tønder viser interesse for peer-uddannelsen og for at samarbejde ift. at få peer 

medarbejderne ansat på virksomheder i fx Tønder Kommune. 

 

 Indsatsen er pt. et SATS-pulje finasieriet projekt med økonomisk støtte frem til oktober 2022. 

Peers to peers medarbejdere aflønnes alle fremadrettet i forhold til FOA’s overenskomst. 

 

 Kommunerne var/er nysgerrige på, om peer-medarbejdere er et supplement eller erstatter 

eksisterende funktioner/medarbejdere eller er et supplement til eksisterende 

indsatser/ansættelser.  

 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog oplægget til efterretning og drøftede kommunernes behov, interesse for og 

muligheder for i fællesskab i SOF at etablere et uddannelsestilbud for peers.  

 

IPG-uddannelse og arbejde udarbejder et konkret oplæg til en peer-indsats setup i Sønderjylland. 

Foslaget skal godkendes på et kommende møde i SOF i Sønderjylland 

 

4. Status på tværsektorielle projekter, som SOF i Sønderjylland er 

styregruppe for 13.55-14.15 
Sagsfremstilling 

Der er kommet følgende sagsfremstilling fra projektledelsen. 
 

1. Projekt ” Den røde knap” og ”vent-og se-indlæggelser”.  
Disse to projekter er resultatet af en række møder i forskergruppe, dialogforum og høring hos 

praktiserende læger, samt pilotforsøg på 10 forløb i Sønderborg. Der ansøges nu om regionale midler 

til evaluering af yderligere pilotforløb. Der vil blive redegjort for hidtidige erfaringer. 

2. Hvordan formidler vi resultaterne i kommunerne  

I takt med at publikationerne udgives, er der også en del viden som ønskes delt med 

de kommunalt ansatte medarbejdere. På SOF i Sønderjylland ønskes ideer til hvordan 

det bedst kan lade sig gøre. 
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3. Fase 2 af ”På forkant i Syd”- fremtidig organisering af samarbejdet. 
Skal SOF i Sønderjylland fortsat være styregruppe og skal der fortsat være et tværsektorielt 
dialogforum tilknyttet ”på Forkant i Syd”? 
De to fora har været til stor gavn for projektet i fase 1. I næste fase vil der være et mindre økonomisk 

engagement fra kommunernes side, idet der ikke lægges op til så store projekter det næste års tid. 

Der vil heller ikke være et behov for dialogforum i samme omfang. Det ønskes vurderet om der skal 

fortsættes med samme organisationsform for kommende forskningsprojekter. 

Projektledelsen har desuden fremsendt en skriftlig orientering. Dette er samlet i bilaget til punkt 11, 

skriftlig orientering. 

Indstilling 

Det indstilles, at  

 

- SOF i Sønderjylland tager redegørelsen for de hidtidige erfaringer i Projekt ” Den røde knap” 

og ”vent-og se-indlæggelser”, til efterretning 

- SOF i Sønderjylland beslutter, hvordan viden ift. ”På Forkant i Syd” bedst kan deles med 

relevante kommunale samarbejdspartnere 

- SOF i Sønderjylland beslutter om, der skal fortsættes med samme organisationsform for 

kommende forskningsprojekter i fase to ”På forkant i Syd” 

 

Referat 
Christian redegjorde for baggrunden for sagsfremstillingen. 
 
Under drøftelsen blev følgende fremhævet. 

 Vent-og-se projektet har været planlagt til at starte op med to lægepraksisser i Tønder 
Kommune. Projektet kommer først i gang i 2022, grundet strejke og afvikling af ferie i 
sygeplejen i Tønder Kommune. 
 

 Der er opmærksomhed på, hvad sådanne indsatser og de forskellige ordninger har af 
konsekvenser for den kommunale økonomi. Det er gode ideer og projekter set fra et 
borgersynspunkt, men den kommunale økonomi skal kunne følge med. 

 

 Der er behov for at afklare, hvad der er af muligheder for at opnå eksterne midler til disse 
udviklingsprojekter.  

 

 Ift. den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er det problem, at den fastfrosset 
og, at der betales pr. forløb og ikke pr. indlæggelsesdag. 

 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog redegørelsen for de hidtidige erfaringer i Projekt ” Den røde knap” og ”vent-

og se-indlæggelser”, til efterretning. 
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SOF i Sønderjylland drøftede hvordan viden ift. ”På Forkant i Syd” bedst kan deles med relevante 

kommunale samarbejdspartnere og besluttede, at Christian sender en konkret henvendelse til 

kommunerne, hvor formålet er tydeligt beskrevet. 

 

SOF i Sønderjylland besluttede, at SOF i Sønderjylland også i 2022 er styregruppe for fase to ”På 
forkant i Syd.  Dialogforum er der ikke behov for fremadrettet. 
 
Hvis forskningsprojekterne afføder konkrete initiativer, kan implementeringen af disse med fordel 
styres af en Implementeringsgruppe. Dette aftales ved behov i SOF i Sønderjylland. 
 

 
 
 

5. Monitorering af IV-aftale 14.15-14.35  
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 Kommune har tiltrådt aftalen pr. 1. oktober 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 
Der er udarbejdet et notat til IV-aftalen, som beskriver, hvordan der skal ske monitorering af 
økonomi og aktivitet i IV-aftalen, og hvordan aftalen skal evalueres. Dertil er der udarbejdet et kort 
notat om data- og registreringskrav i kommunerne. Notatet er blevet drøftet i IPG Behandling og 
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Pleje. En kommune vurderer umiddelbart, at de godt kan leve op til de krav der stilles. Der mangler 
fortsat en vurdering fra de øvrige kommuner. Punktet genoptages derfor på næste møde.  
 
Afregningspraksis 
Der er udarbejdet en faktureringsvejledning til IV-aftalen. Kommunerne skal have etableret en 
afregningspraksis, som følger anbefalingerne. Det er endnu ikke vurderet, hvorvidt kommunerne kan 
leve op til faktureringsvejledningen.  
 
Kompetencer og logistik 
Det skal afklares, om der er behov for kompetenceudvikling af det kommunale personale i 
forbindelse med overgangen til den nye IV-aftale. IPG Behandling og Pleje har aftalt, at kommunerne 
kan kontakte Sygehus Sønderjylland, hvis der er brug for generel kompetenceudvikling i IV-
behandling.  
 
Under alle omstændigheder vil der komme et konkret tilbud til kommunerne om undervisning i brug 
af IV-pumper, inden disse tages i anvendelse. Det er Sygehus Sønderjylland der forestår denne 
kompetenceudvikling.  
 
Midtvejsstatus og evaluering 
SOF Sønderjylland skal efter 6 måneder, senest den 23. marts 2022, dagsordenssætte en 
midtvejsevaluering, hvor en række allerede formulerede spørgsmål skal besvares. Der gøres 
opmærksom på, at midtvejsevalueringen kan blive udfordret af, at flere af kommunerne først 
forventer at tiltræde IV-aftalen i starten af 2022.  
 
Efter 12 måneder, senest den 28. september 2022, skal der dagsordenssættes en evaluering af 
pilotperioden, som løber indtil den 1. oktober 2022. Evalueringen tager udgangspunkt i de samme 
spørgsmål, som der bruges til midtvejsevalueringen. Spørgsmålene findes i notatet ”Monitorering og 
evaluering af IV-behandlingsaftale”.  
 
Indstilling 
IPG Behandling og Pleje indstiller,  

- At orienteringen om arbejdet med implementering af den nye IV-aftale tages til efterretning 
- At SOF Sønderjylland dagsordenssætter henholdsvis en midtvejsevaluering og en evaluering 

af pilotperioden inden de angivne frister 
- At sagen genoptages på næste møde særligt med henblik på en afklaring af, om parterne kan 

leve op til anbefalingerne om registreringspraksis og afregningspraksis 
 
Bilag 
- Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet, august 2021 
- Implementeringsbrev til de somatiske samordningsfora vedr. implementering af samarbejdsaftale 

for IV-behandling i nærområdet, september 2021 
- Notat, Monitorering og evaluering af IV-behandlingsaftale, september 2021 
- Kommunal registreringspraksis af IV-behandling i eget hjem, Aabenraa Kommune, August 2021 
- Faktureringsvejledning for afregning af IV-behandling i eget hjem, september 2021 
 

Referat 
Torben gennemgik baggrunden for sagsfremstillingen. 

Under drøftelsen blev følgende fremhævet. 
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 Kommunerne vil behandle sagen og tilslutter sig på forskellige tidspunkter. Dette påvirker 
muligheden for at igangsætte monitorering på tværs af de fire kommuner.  

 

 Det vigtigste ved monitoreringen er at monitorere, hvor mange borgere, der henvises, og 
hvor mange timer, der anvendes på at løse opgaven.  
 

 Selve monitoreringen kan ske via håndholdte løsninger, når det gælder registreringen af den 
tid, som man bruger ude hos den enkelte borger. 

 

 
 
 
 
 
 

Beslutning 
Orienteringen om arbejdet med implementering af den nye IV-aftale blev taget til efterretning 

 
SOF Sønderjylland godkendte, at der dagsordenssætter henholdsvis en midtvejsevaluering og en 

evaluering af pilotperioden inden de angivne frister. Tidspunktet for en meningsfuld 

midtvejsevaluering aftales mellem IPG-behandling og pleje og Fællessekretariatet. 

SOF i Sønderjylland besluttede, at sagen genoptages på næste møde særligt med henblik på en 
afklaring af, om parterne kan leve op til anbefalingerne om registreringspraksis og afregningspraksis 
 
 

6. Forslag om implementering af tværsektorielt forbedringstiltag vedrørende 

mennesker med Hoftenære Lårbensbrud 14.35-14.45 
Resume 

Mennesker der indlægges og udskrives med hoftenært lårbensbrud, har en relativt høj dødelighed, 
ligesom deres generelle sundhed efter hoftebruddet er lav.  
 
Fredericia kommune har, ifm. Lærings- og kvalitetsteam på Hoftenære frakturer (LKT), gennemført et 
pilotprojekt, der har vist, at ukomplicerede forbedringer af patientforløbet kan forbedre begge dele.  
 
IPG-genoptræning og IPG-behandling og pleje anbefaler at forbedringstiltagene nu implementeres 
fra 1. januar 2022 i alle 4 sønderjyske kommuner og samordnes med de forbedringstiltag Sygehus 
Sønderjylland allerede har iværksat på sygehuset. 
 
 
Sagsfremstilling 
Målet med det fælles tiltag er at reducere dødeligheden for denne patientgruppe og at nedbringe 30-
dages dødeligheden med 20 % i forhold til 2018.  
Endvidere at forbedre patienternes generelle sundhed efter hoftebrud. 



 
 
 

Side 11 af 14 

Resultater fra pilotprojektet har vist, at både mortalitet og morbiditet kan nedbringes ved at 

prioritere 12 delmål i projektet: 

 Delmål 1-9 er mål der relaterer sig til Sygehus Sønderjylland. Det er bl.a. sikring af 

ortopædkirurgisk vurdering inden 4 timer efter indlæggelse og opstart af genoptræning 

umiddelbart efter operationen. 

 Delmål 10-12 relaterer sig til de 4 kommuner. Det handler bl.a. om opstart af mobilisering af 

patienten senest 24 timer efter at patienten er udskrevet og at det derefter sker dagligt. 

Endvidere at styrketræning skal indgå som væsentlig komponent af genoptræningen. 

De to IPG er´ har drøftet implementering og aftalt procedurer for kommunikation mellem sygehuset 

og kommunerne. Det skal foregå både i plejeforløbsplanen og i genoptræningsplanen. 

Kommunernes opgave bliver først og fremmest at sikre basismobilisering indenfor 24 timer efter 

udskrivelse. Det kan være i borgerens eget hjem, på midlertidig plads eller plejehjemsplads. Den 

opgave vil typisk blive udført af en Sosu eller ssa´er.  Endvidere at sikre at styrketræning inkluderes 

systematisk i genoptræningen. Begge tiltag er ukomplicerede, men kræver tæt aftalt samarbejde 

mellem plejen og træningsafdelingerne. Kommunerne anbefales at give de lokale arbejdsgange et 

eftersyn i forbindelse med implementering 

Godkendes igangsættelse af implementering foreslås det, at SOF får en status i efteråret 2022. 

Indstilling 
Det indstilles, at 

- SOF i Sønderjylland godkender implementering af forbedringstiltag målrettet patienter med 

hoftenære frakturer 

 

Bilag 

- Visualisering af forbedringstiltag - forløb for mennesker med hoftenære frakturer 

 

Referat 
Marit Nielsen-Man fremlagde sagen for IPG Genoptræning og Rehabilitering. 

 

Under drøftelsen blev følgende fremhævet. 

 Forbedringerne handler om at gøre arbejdsgangene systematisk hver gang. Via meldinger fra 

IPG Behandling og Pleje er det vurderingen, at man allerede i dag arbejder med 

basismobilisering tidligt, når borgeren kommer hjem.  

 

 Udskrivning af disse patienter/borger kræver både en genoptræningsplan (GOP) og 

udskrivningsplan.  

 

 IPG Genoptræning og Rehabilitering forventer ikke, at de nye tiltag medfører 

ekstraomkostninger for nogen af parterne.   
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 Der var spørgsmål til om der kommer en vejledning/materiale ud i implementeringspakken. 

IPG’en svarede, at det gør der. 

 

Beslutning 
SOF i Sønderjylland godkendte implementering af forbedringstiltag målrettet patienter med 

hoftenære frakturer pr. 1. marts 2022, herunder en gennemgang af de kommunale arbejdsgange ift. 

de tre mål: 

1. opstart af mobilisering af patienten senest 24 timer efter at patienten er udskrevet 

2. dagligt mobilisering  

3. at styrketræning skal indgå som væsentlig komponent af genoptræningen 

 

Implementeringsmateriale fremsendes af IPG’en til de enkelte kommuner.  

 

Opstart udskydes til 1. marts 2022, så alle kommuner får god tid til at se nærmere på opgaven og 

materialet og til at vurdere, hvad ændringerne er og indebærer helt konkret. 

 

 

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. 
 
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 
SOF i Sønderjylland tog gennemgangen og orienteringen til efterretning. 

 
Beslutning 

https://regionsyddanmark.dk/wm528958
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kom Trygt hjem projektet fra Sygehus Lillebælt sættes på SOF-mødet i december. 

 

8. Gensidig orientering 14.50–15.00  
Punktet er til brug for aktuel gensidig orientering. 
 
På dette møde giver Eva blandt andet en status på akutplanen. 
 
 
Indstilling 
Formandskabet indstiller, at  
 
- SOF i Sønderjylland tager orienteringen til efterretning. 

 
 
Referat 
Eva Nielsen orienterede fra Sygehus Sønderjylland.  

 Ny EPJ implementeres pt. Almen praksis orienterede her om, at nogle almene praksisser 
oplever, at fremsendte epikriser ikke er brugbare. Det tages med videre. 

 

 De to medicinske afdelinger på henholdsvis Aabenraa Sygehus og medicinsk afdeling 
Sønderborg-Tønder er slået sammen til en afdeling med virkning fra mandag den 11. oktober 
2021.  

 
Sønderborg Kommune bemærkede, at kommunen oplever, at børn og deres familier udskrives 
tidligere fra børneafdelingen på Aabenraa Sygehus, bl.a. fordi der lige nu er mange børn indlagte 
med RS-virus.  
 
 
Beslutning 
SOF i Sønderjylland tog orienteringen til efterretning. 
 
Eva følger op med Børn og unge. 
 

9. Eventuelt   
Emner til eventuelt kommer under punkt 2, Godkendelse af dagsorden, herunder emner til eventuelt. 
 
Referat 
Der var spørgsmål til psykiatrisygehusets repræsentation i SOF i Sønderjylland. 
 
Det blev præciseret, at Anders Meinert er medformand i SOF i Sønderjylland og vil repræsentere 
Psykiatrisygehuset sammen med Yvonne Reinholdt, Klaus Müller Nielsen og C 
 

10. 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. 
 

Referat 
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SOF Sønderjylland valgte ikke at kommunikere noget fra mødet. 
 

11. Skriftlig orientering  
Der er til mødet følgende skriftlig orientering: 

a) Opfølgning på evaluering af Samarbejdsaftale om akutte bed-side analyser og prøvetagning 
til mikrobiologiske undersøgelser i kommunale akut-funktioner. 

b) Vurdering af revisionsbehov ved samarbejdsaftalen om retspsykiatriske patienter – svar til 
Følgegruppen for Behandling og Pleje.  

c) Vurdering af revisionsbehov ved samarbejdsaftalen for borgere med psykisk lidelse og 
samtidigt stof- eller alkoholmisbrug. – svar til Følgegruppen for Behandling og Pleje.  

d) Status på tværsektorielle projekter, som SOF i Sønderjylland er styregruppe for 

e) Monitorering af tidsfrister for opstart af genoptræningsindsatser (fra Følgegruppen for 
Genoptræning og Rehabilitering).  

 

Bilag 
- Skriftlig orientering til mødet 14. oktober i SOF i Sønderjylland 

- Medlemmerne af SOF i Sønderjylland og IPG’erne, september 2021 

 

Referat 
SOF Sønderjylland tog orienteringen til efterretning.   


