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1. Status medfinansiering 2015 - Januar

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes til Udvalgets orientering, oversigt over udviklingen på betaling 
til den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af de Regionale 
sundhedsudgifter.
Vedhæftede bilag viser udgiftsudviklingen for 1 måned, i forhold til det 
periodiserede budget.
Der ses pt. et netto merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det periodiserede 
budget. 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen til drøftelse.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. februar 2015
Orienteringen drøftet.
 

Bilag
(Med)finansiering 2015 - Januar.pdf (dok.nr.12023/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3121
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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2. Hvad indeholder en forebyggelsespakke fra 
Sundhedsstyrelsen?

Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder 
faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats 
af høj kvalitet.
I januar 2015 fik Sundhedsudvalget en generel orientering om Frederikshavn 
Kommunes arbejde med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
 
I den forbindelse har udvalget ønsket en nærmere præsentation af en af 
forebyggelsespakkernes indhold.
 
I mødet præsenteres forebyggelsespakken – TOBAK v/Marianne Skubbeltrang
 
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/06juni/ForebyggPk/Tobak.pdf
 

Indstilling
Social - og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget orienteres om og 
drøfter forebyggelsespakkens indhold
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. februar 2015
Taget til efterretning og drøftet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21219
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/06juni/ForebyggPk/Tobak.pdf


Sundhedsudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 6 af 16

3. Kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring af frivillige

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget og Socialudvalget anbefalede på deres respektive møder i 
december 2014 og januar 2015 byrådet at godkende ’Politik for frivilligt socialt 
arbejde’. Sundhedsudvalget bad i den forbindelse Center for Sundhed og Plejes 
administration om at undersøge de gældende regler for kollektiv ulykkes- og 
ansvarsforsikring af kommunens frivillige. 
 
Baggrunden for at undersøge forsikringsforholdene var, at flere frivillige under den 
offentlige høring af politikken ytrede ønske om, at kommunen ville tage mere 
ansvar for de frivillige ved at tegne en kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for alle 
frivillige i kommunen. 
 
En eventuel kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for frivillige skulle dels gælde de 
frivillige, som ikke er organiseret i en forening, og dels de foreninger hvor lederen 
ikke har deciderede instruktionsbeføjelser. I mange foreninger foreligger der nemlig 
ingen lovmæssige krav om forsikring af medlemmerne, hvorfor mange af 
kommunens frivillige yder frivillige indsatser uden at være forsikrede, med mindre 
de har tegnet en personlig ulykkes-/ansvarsforsikring. Større organisationer som 
Røde Kors og Ældre Sagen, hvor lederen har deciderede ledelses- og 
instruktionsbeføjelser, er derimod sikringspligtige over for organisationens 
medlemmer. 
 
Center for Sundhed og Pleje samt Center for Økonomi og Personale har været i 
kontakt med KL og har erfaret, at flere kommuner har været i tvivl om reglerne for 
forsikring af frivillige. Center for Økonomi og Personales administration har for nylig 
modtaget en udtalelse fra Statsforvaltningen omkring problematikken. 
Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der 
særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1. 
 
Statsforvaltningens udtalelse var et svar til Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk 
kommuner, der uafhængigt af hinanden havde bedt Statsforvaltningen om en 
vejledende udtalelse om, hvorvidt kommuner indenfor kommunalfuldmagtens 
rammer kan tegne kollektiv ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der yder en 
frivillig indsats for kommunen. 
 
Statsforvaltningen svarer i tilsynsudtalelsen den 15. december 2014 således:
 
”Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at 
tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig 
indsats i kommunen.” 
 
Statsforvaltningens svar tager udgangspunkt i kommunalretlige grundsætninger fra 
kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynsudtalelsen er vedhæftet som bilag.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1863
 Forvaltning: CSP
 Sbh: stet
 Besl. komp: SOU/SU
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I udtalelsen pointerer Statsforvaltningen, at en kommune som udgangspunkt kun 
kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens 
borgere til gode. Derfor kan en kommune ikke uden lovhjemmel overtage 
omkostninger, som gruppen og kommunens øvrige borgere sædvanligvis selv 
bærer – herunder forsikringer. Baggrunden herfor er, at kommunen opfattes som et 
fællesskab af borgere, og at dens formål må være at varetage disse borgeres 
fælles interesser. Der er således ingen fælles eller kommunal interesse i at yde 
økonomisk støtte til enkeltpersoner/-grupper alene med henblik på at spare dem for 
udgifter. Statsforvaltningens vurderer, at en ulykkesforsikring, som kompenserer 
økonomisk for en skade, kommunen ikke selv er ansvarlig for, er i 
uoverensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
 
Udvalget bør være opmærksomt på, at kommunen stadig kan være 
erstatningspligtig over for frivillige, hvis kommunen efter almindelig erstatningsret 
vurderes at være ansvarlig for en indtrådt skade. Kommunen er således 
erstatningsansvarlig for de fejl, forsømmelser eller undladelser, kommunen som 
myndighed er skyld i over for borgeren. Kommunen kan være erstatningspligtig, 
hvis der f.eks. er for stor niveauforskel mellem fliser på et fortov, som har gjort, at 
en borger er faldet og er kommet til skade (personskade + tingskade). På samme 
måde kan et hul i asfalten på en vej gøre kommunen erstatningsansvarlig ved 
uheld i bil eller på knallert eller cykel. Hvor vidt kommunen er erstatningsansvarlig i 
det enkelte tilfælde vil altid komme an på en konkret vurdering.

Center for Sundhed og Pleje vil orientere de frivillige om sagen på en workshop om 
udmøntning af frivillighedspolitikken primo 2015.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
tager sagen til orientering.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen følger lovgivningen tæt set i 
forhold til ministerens udmelding om at gøre det lovligt for kommuner at tegne 
ulykkes- og ansvarsforsikringen for de frivillige.
 
Fraværende: Pia Karlsen, Karl Falden. 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. februar 2015
Taget til efterretning. Det bemærkes, at der udarbejdes et dokument, som frivillige, 
der ikke er organiseret gennem organisation eller forening, kan underskrive i 
forbindelse med opstart af frivillig indsats i kommunen.



Sundhedsudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 8 af 16

 

Bilag
[Sagsnr.:13/19518] - [Dok.nr.:218014/14] Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt arbejde´ - 
218014-14_v2_Endelig godkendelse af ´Politik for frivilligt socialt arbejde´ (dok.nr.7864/15)
Tilsynsudtalelse 15 12 2014 - forsikring af frivillige.pdf (dok.nr.7843/15)
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4. Nedbringelse af ventetiden på genoptræning til 5 dage

Sagsfremstilling
Sagsresume

Sundhedsudvalget har løbende haft opmærksomhed på at nedbringe ventetiden på 
den genoptræning, der efter sygehushenvisning gives i kommunalt regi. I 
forbindelse med budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at ventetiden skal 
nedbringes fra nuværende 10 dage til 5 dage. Det skal ske ved hjælp af private 
aktører, såfremt den nuværende kommunale kapacitet ikke kan realisere en 
nedbringelse af ventetiden. 

Det er såvel sundhedsfagligt som samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt med kort 
ventetid på genoptræning. Jo tidligere borgerne kommer i genoptræning, jo 
hurtigere kan de opnå målet med træningen – det vil sige det funktionsniveau, de 
havde før indlæggelsen eller alternativt det højest mulige niveau – og dermed 
spare udgifter til pleje, hjælpemidler, sygedagpenge og andre afledte udgifter som 
følge af manglende selvhjulpenhed. De seneste års udvikling har tydeligt vist 
effekten af den massivt øgede genoptræningsindsats i kommunerne. 

Det er undersøgt om de kommunale træningscentre kan nedbringe ventetiden til 5 
dage indenfor den nuværende kapacitet. Det må konstateres, at hele opgaven ikke 
kan løses indenfor nuværende kapacitet. 

Hvis opgaven skal løses i kommunalt regi, vil det være nødvendigt med tilførsel af 
terapeutresurser. Der vil herved kunne ske en udvidelse af åbningstiden, hvilket 
også vil bidrage til at de fysiske rammer udnyttes optimalt. Ligeledes vil der 
konstant skulle være fokus på optimering af ”sam-træning” med maksimalt 
deltagerantal. 

Jævnfør budgetforligets beslutning skal nedbringelse af ventetiden til genoptræning 
ske ved udnyttelse af de kommunale træningscentres nuværende kapacitet samt 
eventuel inddragelse af private leverandører. I det følgende stilles derfor forslag om 
konkurrenceudsættelse af de opgaver, de kommunale træningscentre ikke kan 
varetage med nuværende kapacitet med henblik på at nedbringe ventetiden til 5 
dage. Der skal også i dette tilfælde tilføres resurser til træningsopgaven ved private 
leverandører. Konkurrenceudsættelsen giver mulighed for yderligere at få afprøvet 
pris og kvalitet på området, og konkurrenceudsættelse kan dermed også være med 
til at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i opgaveløsningen på området.

 

Konkurrenceudsættelse – samarbejde mellem private og kommunale 
leverandører

For at kunne finde det rette niveau for, hvor mange og hvilke træningsopgaver, der 
skal konkurrenceudsættes, foreslås det, at der arbejdes med en to fase-model.
 

·         I år 1 forlænges nuværende aftale med private fysioterapeuter vedrørende 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20869
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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spidsbelastningssituationer med en tilpasning således, at ventetiden vil kunne 
nedbringes til 5 dage. Der sker ligeledes en tilpasning af aftalen, så samarbejdet 
udvides til også at afprøve samarbejde med borgere, som har brug for mere 
komplekse forløb.
 

·         Parallelt hermed analyseres og forberedes mulighederne for at lave et udbud på 
den kapacitet og de udviklingstiltag, der skal til for at nedbringe ventetiden til de 5 
dage (plus 2 dage i Visitationsenheden). 
 
Formålet med udbuddet er overordnet at få undersøgt, hvilken kvalitet og pris 
private leverandører kan bidrage med, så ventetiden kan nedbringes i et 
samarbejde med kommunen. Men et udbud er også medvirkende til, at kommunen 
kan blive mere ”skarp” på, hvad kommunen har af behov på området. Eller rettere, 
hvad kommunen vil købe – herunder hvordan man vil have løst opgaven samt 
forventninger til resultatmål. Det er også med til at gøre leverandørerne bedre, når 
der er klarhed og tydelige krav til resultaterne af genoptræningsopgaverne.
 
Udbuddet kan fx også kombineres med en udviklingskontrakt, hvor et fremtidigt 
samarbejde om specifikke udviklingstiltag – fx indførelse af sundhedsteknologi for, 
at borgerne bliver mere selvhjulpne og får bedre livskvalitet – er et særskilt formål.
 
I henhold til ovennævnte kan offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet 
medføre, at kommunen og leverandører bliver bedre til at arbejde med 
kvalitetsstyring. Erfaringer viser, at kommunen bliver mere bevidst om kravene til 
kvaliteten af ydelserne, når de skal beskrives i et udbudsmateriale, som både kan 
omhandle minimums-/resultatkrav samt udviklingskrav. Herved bliver kvalitetskrav 
og effektstyring mere konkret – og kommunen kan opnå mere viden om, hvad der 
virker, og hvad der ikke virker. 
 
Det skal undersøges, om analyseperiodens resultater giver belæg for efterfølgende 
at lave et udbud. Herunder hvilken form for udbud, der vil være mest 
hensigtsmæssigt i forhold til målsætningen om at opnå størst mulig synergi mellem 
de private og den kommunale leverandør, ligesom der skal fokus på den bedste 
kvalitet i forhold til borgerne til en konkurrencedygtig pris. Indkøbsafdelingen vil 
bidrage med viden om mulighed for udbud og samarbejdsmodeller med private 
mv. 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:
 

·         At Sundhedsudvalget sender den foreslåede to fase-model til høring i 
Ældrerådet, Handicaprådet, CenterMED i Sundhed og Pleje samt CenterMED i 
Social og Sundhedsmyndighed.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
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Supplerende sagsfremstilling
I forlængelse af beslutningen på sidste møde i Sundhedsudvalget fremlægges her 
høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, CenterMED i Sundhed og Pleje og 
CenterMED i Social- og Sundhedsmyndighed.
Høringssvarene fra de to MEDudvalg er vedlagt i bilag.
Sagen forelægges nu Sundhedsudvalget til beslutning.
 
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. januar 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet er enig i 2 fase-modellen, samt at udbuddet kombineres med en 
udviklingskontrakt.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 26. januar 2015
Handicaprådet hilser tiltaget med nedsættelse af ventetiden velkommen, men har 
en bekymring for
-       om det nu sikres, at den tværfaglige sammenhængskraft, der ligger i 

sundhedsområdet nu, kan bibeholdes og udbredes også til det private.
-       at de individuelle behov ikke kan tilgodeses, hvis der udelukkende fokuseres 

på holdtræning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning i 
sagen.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. februar 2015
Godkendt at iværksætte 2-fase modellen.
Høringssvar taget til efterretning.
 

Bilag
Høringssvar fra CenterMED i CSP om Nedbringelse af ventetid på genoptræning januar 
2015 (dok.nr.13360/15)
Høringssvar fra CenterMED i CSSM om Nedbringelse af ventiden på genoptræning jan 
2015 (dok.nr.14672/15)



Sundhedsudvalget - Referat - 10. februar 2015 Side 12 af 16

5. Finansiering af (FMK) fælles medicinkort

Sagsfremstilling
Baggrunden og historik
Brug af det fælles medicinkort (FMK) i sundhedsvæsenet er et af initiativerne i ”Den 
Fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020”. FMK er et af de mest 
ambitiøse og betydende digitaliseringsprojekter på sundhedsområdet til dato, da 
det omfatter både sygehuse, kommuner og almen praksis.
 
FMK er en samlet oversigt over hver enkelt borgers aktuelle ordinationer og 
medicinkøb. Oplysningerne findes på én central database som drives af Statens 
Serum institut, sektor for National Sundheds-IT. Parternes lokale IT-systemer 
synkroniserer medicinoplysningerne med det centrale medicinkort og på den måde 
er aktuelle medicinoplysninger altid tilgængelige for de sundhedspersoner, der 
behandler patienter og borgere. 
 
Det var planen, at regionerne og almen praksis skulle have FMK fuldt udbredt og 
taget i anvendelse i 2013. Efterfølgende skulle kommunerne fuldt ud have taget 
FMK i brug i 2015. Der er imidlertid opstået forsinkelser i sygehusvæsenet og i de 
praktiserende lægers ibrugtagning. I forbindelse med kommunernes 
implementering af FMK konstateret er der derfor konstateret manglefulde og ikke-
ajourførte medicinkort.  
 
Den aktuelle situation
For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på 
oplysningerne i FMK, er det nødvendigt at der foretages en oprydning i forbindelse 
med igangsætning af udvalgte medicinkort på FMK. Derfor er det nødvendigt, at de 
lokale parter indgår en aftale om, hvordan kommunen kan rekvirere en oprydning 
hos lægerne i forbindelse med igangsætning, inklusiv ajourføring af nogle borgeres 
medicinkort, så det afspejler borgerens aktuelle medicinering.  
 
Aftalen beskriver lægernes forpligtelser i forbindelse med FMK og beskriver præcist 
arbejdsgangen mellem kommune og almen praksis i forbindelse med at en borgers 
medicinkort i det kommunale omsorgssystem overgår til at basere sig på FMK.
Af aftalen fremgår af lægen efter oprydning i det enkelte medicinkort honoreres 
med kr. 300,-. Udgifterne samfinansieres af regioner og kommuner.
Aftalen gælder fra 1. februar 2015, forudsat aftaleindgåelse, og bortfalder senest 
31. december 2015.
 
Igangsætning af kommunernes implementering af FMK er således afhængig af 
aftaleindgåelsen. Sundhedsudvalget skal derfor træffe beslutning omkring 
finansiering.
 
I forbindelse med indførelse af fælles medicinkort (FMK), er der mellem 
aftaleparterne PLO, Danske Regioner samt KL aftalt en finansieringsmodel, der 
medfører en samlet udgift på ca. 1,4 mio. kr. til de Nordjyske Kommuner til 
implementering, - heraf udgør Frederikshavn kommunens andel ca. 150.000 kr.
 
Udgiften kan afholdes af de afsatte midler på anlæg til digitaliseringsinvesteringer.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1452
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller,
 

1.     At Sundhedsudvalget tilslutter sig praksisplansudvalgets indgåelse af 
aftale og godkender, Frederikshavn Kommunes forpligtelse heri.

 

2.  At den beskrevne finansiering anvendes 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. februar 2015
Ad 1 Godkendt.
Ad 2 Godkendt.
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6. Funktionsudbud på inkontinens - beslutning om 
kontraktindgåelse

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/15069
 Forvaltning: CSP
 Sbh: list
 Besl. komp: SUU
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7. Udvalgsformanden orienterer  Lukket sag

 Sagsnr: 14/219
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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Kenneth Bergen

  

    

Jytte Høyrup
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Flemming Rasmussen
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