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1. Status på medfinansiering 30.04.15

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 4 måneder, i forhold til det 
periodiserede budget.
Der ses pt. et netto merforbrug på ca. 6,2 mio. kr. i forhold til det periodiserede 
budget. 
 
På mødet vil der blive fremlagt en gennemgang af de elementer der danner 
beregningsgrundlaget for de opkrævninger som modtages fra Regionen.
  
Gæst: Tom Friberg fra Center for Økonomi og Personale
 

 
 
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen til drøftelse.
 
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Drøftet og taget til efterretning.
 
 

Bilag
Medfinansieringsudgifter pr. 30.04.15.pdf (dok.nr.76852/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16207
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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2. Budgetoplæg 2016 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de 
vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til 
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 % 
i alle udvalg fra og med 2016.
 
For Sundhedsudvalget budgetområde er der således indregnet en 
produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,2 mio. kr. i 2016, 
og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem). 
 
De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende 
strategi:
 
”at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, -  dette betyder 
at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et 
potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder.”
 
”at øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen i den øvrige drift”
 
Med afsæt i kommunens sundhedspolitik og den overordnede strategi, har 
forvaltningen, på baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning d. 7 april 2015, 
udarbejdet et administrativt oplæg med forslag til, hvilke indsatsområder der kunne 
medvirke til at opnå den indregnede produktivitetsstigning svarende til en 
budgetnedskrivning på ca. 1,2 mio. kr. i 2016.
 
Det administrative oplæg præsenteres på mødet.
 
 

Indstilling
Direktøren for Social og Sundhed indstiller budget 2016 til drøftelse.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Drøftelsen fortsætter i næste møde.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16285
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU



Sundhedsudvalget - Referat - 12. maj 2015 Side 6 af 16

3. Tilslutning til Sundhedsaftale om Osteporose

Sagsfremstilling
Resumé
Som led i Økonomiaftalen for 2014 har parterne ønsket at få indgået en 
Sundhedsaftale om Osteoporose. 
 
Sundhedskoordinationsudvalget har i 2010 godkendt en sundhedsaftale på 
området, men grundet manglende finansiering på det regionale område, blev 
aftalen ikke effektueret. Aftalen er nu opdateret, og drøftet med PLO-Nordjylland 
(praktiserende lægers organisation), der kan godkende aftalen i den form, den nu 
foreligger.
 
Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen har på møde den 5. marts 
2015 godkendt, at Sundhedsaftalen om Osteoporose fremsendes til kommunerne 
til generel tilslutning.
 
Aftalen forelægges nu Sundhedsudvalget til beslutning om tilslutning med virkning 
fra 1. maj 2015.
Sagen er forinden hørt i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
 
Sagsfremstilling
Som led i Økonomiaftalen for 2014 er der både i regionalt og kommunalt regi 
øremærket ressourcer til borgernære tilbud. På den baggrund har kommunerne i 
Nordjylland og regionen ønsket at få implementeret aftalen på 
osteoporoseområdet. 
 
Det er denne sundhedsaftales mål – på baggrund af faglige anbefalinger – at sikre 
en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats for patienter med 
osteoporose og herigennem forebygge brud.
 
Region Nordjylland har i 2015 prioriteret midler til indsatsen, både den medicinske 
behandling og i form at øget scannerkapacitet. PLO-Nordjylland har vurderet og 
kommenteret aftalen og vurderer, at som aftalen nu foreligger, er det en opgave, 
der er omfattet af overenskomsten. 
 
Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og 
knoglemæssige forandringer, der medfører øget skørhed i knoglerne og øget risiko 
for knoglebrud. I Region Nordjylland var der i 2013 knap 800 hoftebrud hos borgere 
over 65 år, der kan tilskrives Osteoporose, og i tillæg dertil er der ca. 700 
underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud, der også kan tilskrives Osteoporose. 
Knoglebruddene rammer især ældre mennesker, hvor det kan have alvorlige 
konsekvenser.
 
Sundhedsaftalen om Osteoporose indeholder en række faglige anbefaliger til den 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14373
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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tværsektorielle indsats. Opgavefordelingen er tydelig beskrevet, og det vurderes 
derfor ikke, at der er behov for yderligere beskrivelser. 
 
Opfølgning og monitorering på Osteoporoseaftalen anbefales integreret i de 
generelle
aftaler og tiltag, der forventes at blive iværksat ifølge Sundhedsaftalen 2015-2018.
 
 
Kommunale opgaver
Kommunernes konkrete opgave i forbindelse med aftalen er - efter henvisning fra 
almen praksis - at give borgeren KRAM tilbud (vejledning om kost, rygning, alkohol 
og motion) samt faldforebyggelse.
 
Kommunerne i regionen fastlægger som udgangspunkt selv serviceniveauet i 
forhold til antallet af tilbud og kvaliteten af tilbuddene overfor borgerne og 
patienterne i kommunen. Med aftalen kan det dog forventes, at Frederikshavn 
Kommune vil få flere borgere til de ydelser kommunen allerede har indenfor 
rygestop, kostvejledning, ballancehold. Der bør derfor være fokus på resurserne til 
området. 
 
Med det øgede fokus, der vil blive på Osteoporose, vil der formentlig komme flere 
kommunale genoptræningsforløb for borgere med denne diagnose. Dette forventes 
dog, at kunne opveje en nedgang i antallet af borgere med brud grundet 
Osteoporose.

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Indstillingen godkendt, idet Handicaprådet bifalder, at aftalen nu kommer endeligt 
på plads.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådets (ÆR) høringssvar:
 
ÆR tilslutter sig social- og sundhedsdirektørens indstilling om tilslutning til 
Sundhedsaftale om Osteoporose.
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender 
Frederikshavn Kommunes tilslutning til Sundhedsaftale om Osteoporose.
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Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Godkendt.
 

Bilag
Sundhedsaftale om osteoporose marts 2015 (dok.nr.59734/15)
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4. Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet

Sagsfremstilling
Senhjerneskadeprojektet har løbet i perioden 2012 til januar 2015. Projektet er nu 
afsluttet og målene er indfriet. 
Projektets formål har været at kompetenceudvikle nøglemedarbejdere på 
senhjerneskadeområdet i hele Frederikshavn Kommune. Alle aktiviteterne i 
projektet, har tilsammen løftet hjerneskadeindsatsen i Frederikshavn Kommune på 
alle områder, lige fra den direkte træning og pleje af borgerne, til styrkede 
samarbejdsrelationer mellem forskellige afdelinger i Kommunen. 
 
Frederikshavn Kommune vil inden for den eksisterende økonomiske ramme, 
bestræbe sig på at opretholde og styrke det opnåede kompetenceløft, og det 
opbyggede netværk blandt nøglemedarbejderne på området.
De næste år skal bruges på implementere den nye viden, nøglemedarbejderne har 
erhvervet sig gennem uddannelsesforløbet. Der er påbegyndt et arbejde, med at 
lave procedure for træning på hjerneskadeområdet, ud fra de nationale kliniske 
retningslinjer og best practice på området. 
 
I det følgende gives en orientering, om de overordnede aktiviteter og resultater i 
projektet.
Kompetenceudvikling
På professionsuddannelsesniveau har 29 nøglemedarbejdere i form af 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker som arbejder med 
rehabilitering af borgere med hjerneskade gennemført diplomuddannelse i 
neurorehabilitering, samt 1 nøglemedarbejder fra Visitationsenheden. Dette har 
været en del af det tværkommunale nordjyske uddannelsesprogram på 
hjerneskadeområdet.
På SOSU-niveau har 41 nøglemedarbejdere fra ældreplejen og 12 
nøglemedarbejdere Jobcentret deltaget i kurser, som har været afholdt i 
Frederikshavn med deltagere fra Hjørring Kommune. 
Nøglemedarbejderne på professionsuddannelsesniveau giver udtryk for, at de er 
blevet fagligt stærkere til at vurdere og behandle funktionsnedsættelser hos 
borgere med erhvervet hjerneskade. Der er blevet dannet højtspecialiserede 
neuroteams på træningscentrene som forstår genoptræningen af hjerneskade 
borgere med behov for avanceret genoptræning. Dette har givet et fagligt 
kvalitetsløft. og medført mere målrettede og effektive genoptræningsforløb. 
På SOSU-området giver nøglemedarbejderne udtryk for, at kompetenceudviklingen 
har givet dem et større fokus og konkrete værktøjer til plejen af senhjerneskadede 
borgere.
Nøglemedarbejderne har løbende videreformidlet den opnåede viden til kolleger 
både i egen afdeling og i andre afdelinger f.eks. gennem faglig sparring, 
diskussioner og oplæg. Samtidig har de naturligvis anvendt viden, i det daglige 
arbejde med borgere med hjerneskade. 
 
Samarbejde med Hjørring Kommune

 Åben sag

 Sagsnr: 11/8499
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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I projektet er der i oktober 2012, igangsat samarbejde med Hjørring Kommune om i 
undervisning på afasiområdet. Dette samarbejde fortsættes, idet der er opnået 
gode resultater ved, at de enkelte forløb er rykket tættere på borgeren, og 
koordineringen med den ergoterapeutiske træning er forbedret. 
 
Forløbsbeskrivelse for borgere med senhjerneskade
I et samarbejde mellem medarbejdere fra visitationen og træningsområdet er der 
udarbejdet en forløbsbeskrivelse, som nøje beskriver en hjerneskadet borgers vej 
igennem det kommunale system. Forløbsbeskrivelsen og implementeringen af 
denne, har givet bedre koordinerede forløb på tværs af Kommunen. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen, er der blevet udarbejdet 
informationsmateriale (pjece, se bilag 1) om rehabilitering og tilbud i Frederikshavn 
Kommune, som bliver uddelt til alle nye borgere med hjerneskade, som 
Frederikshavn Kommune kommer i kontakt med. 
 
 
Dysfagiprojekt
I forskningsprojektet om dysfagi, har der være fokus på identifikation og behandling 
af borgere med dysfagi (fejlsynkning). I netop dette projekt har Frederikshavn 
Kommune styrket sin indsats på et område, som mange borgere med hjerneskade 
lider af. 
Store dele af Center for Sundhed og Plejes personale er blevet undervist i dysfagi, 
hvorigennem der er blevet skabt opmærksomhed på et problem, som tidligere har 
været overset. Derved kan der nu i større grad laves forbyggende tiltag herunder 
reduktion i indlæggelser pga. gentagende lungebetændelser.  
Dysfagiprojektet har givet et godt tværsektorielt samarbejde mellem Frederikshavn 
Kommune og Sygehus Vendsyssel, samt et godt tværkommunalt samarbejde med 
Hjørring Kommune. De 3 parter skal sammen deltage i en international konference 
om Dysfagi (se bilag 2).
 
Susanne Thaarup deltager på mødet for at præsentere sagen.
 
Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd.

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Taget til efterretning, idet Handicaprådet formoder, at opkvalificeringen fortsætter, 
når der kommer nye medarbejdere ind, så viden ikke tabes.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at hhv. Socialudvalget og 
Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Hjerneskadepjece (dok.nr.70160/15)
Poster til international kongres (dok.nr.70159/15)
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5. Opfølgning på statusmøde med de frivillige d. 13.4.215

Sagsfremstilling
Der gives i det følgende en kort orientering om statusmødet for frivillige, der blev 
afholdt d. 13.4.2015 på Rådhuscentet. Der deltog ca. 60 personer i alt i mødet.
Statusmødet er det første møde af sin art, der afholdes i relation til ”Politik for 
frivilligt socialt arbejde”
 
Sundhedsudvalgsformand Anders Broholm indledte mødet, hvorefter områdeleder 
Susanne Thaarup gav en præsentation af formålet med statusmøderne. Her blev 
det brede frivillighedsbegreb drøftet, samt hvordan det sikres at invitationen til et 
sådan arrangement tilgår så mange relevante frivillige som muligt.
 
Efter præsentationen blev deltagerne fordelt i 5 grupper, hvor man valgte sig ind på 
1 af de 5 fælles pejlemærker fra ”Politik for frivilligt socialt arbejde”:

-       Samskabelse
-       Relationer
-       Fællesskab
-       Klare rammer
-       Synlighed

 
I grupperne var der en dialog om, hvad der forstås ved netop det pejlemærke, samt 
om konkrete udfordringer og ønsker i relation til pejlemærket. I dialogen blev der 
præsenteret igangværende tiltag og aktiviteter, samt udtrykt ønsker til tiltag og 
aktiviteter i Kommunen.
Gruppearbejdet gav anledning til god dialog. Der blev samlet op i plenum.
Efter pausen valgte deltagerne en ny gruppe, og dialogen fortsatte med 
efterfølgende opsamling i plenum.
 
På mødet fremkom flere idéer til samarbejde, bl.a. idéen om, et stort årlig event for 
frivillige, hvor de enkelte frivillige foreninger og andre med tilknytning til de frivillige 
foreninger, kan mødes og præsentere netop deres arbejde.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15417
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget henstiller til, at der sættes mere 
fokus på området.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Taget til efterretning.
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6. Orientering om Bæredygtigt Børneområde – herunder 
betydningen for sundhedsplejens opgaveløsning 

Sagsfremstilling
Den 1. august 2015 træder organiseringen Bæredygtigt Børneområde i kraft i 
Frederikshavn Kommune. Organiseringen er besluttet af Børne- og 
Ungdomsudvalget i efteråret 2014.
 
Antallet af børn i Frederikshavn Kommune falder, og ønsket om at sikre 
kvalitetsudvikling samtidig med at kommunen er økonomisk presset kalder på nye 
løsninger. Der etableres derfor en ny struktur på Skole-, Dagstilbuds og 
Familieområdet, der skal understøtte dette.
 
På mødet gives en kort orientering om Bæredygtigt Børneområde - herunder 
betydningen for sundhedsplejens opgaveløsning og sammenhængen med KL’s 
seneste anbefalinger til fremtidens sundhedspleje. 
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen 
til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22006
 Forvaltning: CFA
 Sbh: loiv
 Besl. komp: SOU
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7. Udvalgsformanden orienterer

Beslutning Sundhedsudvalget den 12. maj 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/219
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU
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