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5. maj 2020 

 

Nyhedsbrev 3-2020 
 
Kære alle sammen. 

 

Vi håber af hjertet, at alt er vel, og at I hverken er ramt af smitte eller virus blandt hverken brugere eller 

medarbejdere.   

 

Så vidt vides er det udelukkende Region Hovedstaden, der har identificeret ca. 15 smittede eller syge 

udsatte borgere. I skrivende stund er der kun tre i karantæne i Københavns kommune.  

 

Vi kan konstatere, at der fra sygehusvæsnets side er forskel på, hvilken tilgang man har til eksempelvis 

testning i de forskellige regioner. Vi kan ligeledes konstatere, at der er oprettet en lang række karantæ-

nepladser rundt omkring i regionerne, men at ingen af dem er, så vidt vides, taget i brug i den nuvæ-

rende situation. Vi kan også konstatere, at besøgsforbuddet bliver overholdt, og at der i al almindelighed 

optages på almindelige vilkår. Der finder også planmæssige udflytninger sted.   

Alt i alt er det indtrykket, at § 110-feltet er fungerende situationen til trods. 

 

Af gode grunde har der været stille fra andre aktører end os selv i denne fase. SBH har derfor valgt at 

være proaktiv og kontakte Socialstyrelsen med henblik på afholdelse af et dialogmøde på Teams. Det er 

der responderet positivt på, og dette arrangeres.  

 

Ligeledes blev det drøftet at afholde et Ledernetværksmøde i juni måned, eller når det kan lade sig gøre. 

Grundet situationen kan vi imidlertid være usikre på, hvornår det reelt kan finde sted, og vi afventer 

derfor Statsministerens udmeldinger omkring 10. maj i forhold til fremtidig planlægning. 

Kommunerne skal ligeledes melde ud, hvornår medarbejdere og ledere må deltage i møder, arrange-

menter mv.  

Efter Statsministerens og kommunernes udmelding fastlægger vi en dato for Ledernetværksmøde. Når 

det skal afholdes fysisk, og det skal det jo på et tidspunkt, vil vi forsøge at gøre det på Severin i Middel-

fart. Når vi fastlægger en dato, laver vi også en backup dato i givet fald, at den første dato alligevel ikke 

kan blive til noget. Vi arbejder med, at det skal være et endagsmøde fra kl. 10.00–16.00.  

 

I forhold til Årsmødet diskuterer vi, hvorvidt vi skal lave en copy-paste af Repræsentantskabsmødepro-

grammet, og hvorvidt vi skal arbejde med en systematiseret og struktureret erfaringsopsamling i forhold 

til Corona situationen, og i det perspektiv hvad vi har lært, og hvad vi kan gøre anderledes. Alt andet 

lige må vi sige, at vi har erfaret en række ting, der både kan diskuteres og perspektiveres.  
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I forhold til vores IT-applikation, Pladsoversigten, kan det oplyses, at 45 boformer nu er oprettet i Plads-

oversigten, hvoraf 35 er SBH-medlemmer. Mange mangler dog fortsat at opdatere inde på pladsoversig-

ten.dk. Hvis alle gør det, har vi et rigtigt godt redskab til at have et overblik over ledige pladser i hele 

landet. 

 

Der vil fortsat være henvendelser fra Heidi Uthermøhl fra Region Sjælland, der vil stille sig til rådighed 

med sparring og støtte i forhold til at blive oprettet og at komme i gang.  

Det viser sig, at der også er et statistikperspektiv i Pladsoversigten, der kan bruges proaktivt; fx i for-

hold til pladsdimensioneringen i al almindelighed. 

Med indførelse af nye ting ved vi, at der skal holdes et vist tryk over tid, således de bliver rullet ordent-

ligt ind i organisationerne, og det vil SBH, som nævnt, rigtig gerne støtte med. 

 

Det kan ligeledes oplyses, at ASI Forsorgs afløser, Forsorgsscreening, nu også er lagt ind i CSC. 

Det er meget brugervenligt. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at forsorgsscreeninger skal have en 

ny kickstart.  

Vi vil på Ledernetværksmødet diskutere, hvordan det gribes bedst an. 

 

Husk, man kan i regionerne altid henvende sig til sin lederrepræsentant eller medarbejderrepræsentant 

om stort og småt, der måtte ligge på sinde, og som kan have SBH-interesse eller perspektiv.    

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jakob May 

Formand 
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