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1. Dialogmøde mellem Handicaprådet / Ældrerådet og 
Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget inviterer Handicaprådet og Ældrerådet til fælles dialogmøde den 
9. juni kl. 15.00 i lokale 0.23 – med følgende program:
 
1.         Velkommen og formål med dialogmødet v/udvalgsformanden
2.         Præsentation af udkast til budgetoplæg 
3.         Dialog om temaer med betydning for budgettet 
4.         Drøftelse af de spørgsmål rådene har fremsendt
5.         Opsamling på input og afrunding
 
 
Fra Handicaprådet deltager:
Aksel Jensen, Jette Bruun Christensen, Dorte Svendsen 
 
 
 
Fra Ældrerådet deltager:
Hanne Andersen, Dan Eriksen, Else Henriksen, Oda Kajgaard, Ole Kanstrup 
Petersen, Jytte Schaltz, Chris Sørensen, Dorte Tofting.
 
 

Indstilling
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Dialogmødet gennemført.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9195
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 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.
 

Supplerende sagsfremstilling
På baggrund af Udvalgets møder i April og Maj 2015 og med afsæt i kommunens 
sundhedspolitik og den overordnede strategi, har direktøren for Social og Sundhed, 
i samarbejde med Centerchefer og Center for Økonomi og Personale, udarbejdet 
vedhæftede budgetoplæg, der beskriver forslag og indsatser der kan medvirke til at 
realisere det indregnede krav til produktivitetsstigning samt forslag og indsatser til 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16285
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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udviklingstiltag indenfor ”det nære sundhedsvæsen”
Oplægget er udarbejdet med henblik på Udvalgets videre drøftelse på mødet
 

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller at:
 
1 Det administrative budgetoplæg drøftes.
 
2. Beslutning af oplæg fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Fremsendes til ØK med bemærkning om, at Sundhedsudvalget forventer at kunne 
holde budgettet indenfor de udmeldte rammer.
 
Materialet sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og genoptages i 
augustmødet.
 

Bilag
SUU- budgetoplæg 2016-19.pdf (dok.nr.92244/15)
Høringssvar til SUU vedr. budget og ældrepuljen.pdf (dok.nr.98299/15)
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3. Sundhedsudvalget - budgetopfølgning 300415

Sagsfremstilling
Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 
foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for Sundhedsudvalgets område. Heri 
er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 
gennemregnet.  
 
På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 
fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 
omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller 
områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.
 
Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2015 311,4 
mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2014 (bankbøger).
Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2015 er opgjort til 321,7 mio. kr. og 
dermed forventes et nettomerforbrug på 10,3 mio. kr.
 
Budgettet og betaling til medfinansiering af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter 
udgør den væsentligste del af udvalgets budgetramme, og afvigelser på dette 
område kan derfor også medvirke til store forskydninger i de forventede resultater.
 
I lighed med 2014, er det også dette område der i 2015 medfører, at der forventes 
et merforbrug på Sundhedsudvalgets budgetramme i 2015.
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 8 måneder i 
2015 vil være samme tendens til udgiftsniveauet i kommunens medfinansiering af 
Sundhedsvæsenet ift. det periodiserede budget, som har været kendetegnet i de 
sidste måneder af 2014 og de første 4 måneder af indeværende regnskabsår.
 
Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2015 6,5 
mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 6,5 mio. kr. ekskl. overførte overskud 
fra 2014.
 
 
De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i 
budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. økonomiudvalgets 
beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. 
fremtid option. følgende beløb henstår fra 2014:
(Drift - overført overskud fra 2014 (bankbøger) 3,5 mio. kr.)
(Anlæg - overført overskud fra 2014 1,7 mio. kr.)
 
Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at 
et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte 
Regionale sundhedsudgifter, skulle dækkes af et evt. mindreforbrug på 
Socialudvalgets budgetområde ” det specialiserede socialområde (voksne)” Det 
væsentligste område herunder er ”køb og salg af pladser til voksne handicappede”. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17330
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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På dette område ses der isoleret et mindreforbrug på -3,5 mio. kr.  
 
Idet at merudgifterne til den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte 
Regionale sundhedsudgifter isoleret er opgjort til 15,0 mio. kr., vil det ikke være 
muligt at inddække merforbruget alene gennem budgetområdet ” det specialiserede 
socialområde (voksne)”
Under Direktørens område er der afsat 2,5 mio. kr. til at nedbringe disse 
merudgifter. 
Såfremt det forudsættes at også mindreforbruget under Sundhed og Pleje samt en 
udligning jf. ovennævnte fra Socialudvalget, anvendes til at nedbringe 
merforbruget, vil der således stadig mangle finansiering at et merforbrug på ca. 6,8 
mio. kr.
 
Sundhedsudvalget kan dermed ikke overholde det korrigerede budget i 2015 med 
nuværende aktivitetsniveau
 
Social og Sundhedsdirektøren vil på mødet fremlægge forslag til hvordan 
budgetoverholdelse i 2015 kan sikres.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:
 
1 At Sundhedsudvalget drøfter og beslutter hvorledes at budgetoverholdelse i 2015 
sikres.
 
2 At udvalget i øvrigt tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender 
denne til videre   behandling i Økonomiudvalget.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Fremsendes til Økonomiudvalget med bemærkning om, at Sundhedsudvalget 
beder forvaltningen at tilstræbe budgetoverholdelse med de administrative 
værktøjer der er, men på nuværende tidspunkt tegner det ikke til, at 
budgetrammerne i 2015 kan overholdes.
 

Bilag
SUU budgetopfølgning 300415.pdf (dok.nr.91042/15)
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4. Opfølgning på grøntsagsprojekt på Knivholt

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget blev den 10. marts 2015 præsenteret for et stort 
grøntsagsprojekt med de gammeldags beske grøntsager af Olav Bering Madsen, 
som arbejder på Knivholt. Sundhedsudvalget syntes, at projektet var spændende 
og bad administrationen om at arbejde videre med projektet med fokus på 
kronikerområdet som målgruppe.
 
Sundhedsudvalget orienteres her om administrationens møde med Olav Bering 
Madsen og hans kolleger på Knivholt.
 
Baggrunden for undersøgelsen af beske grøntsager
Aarhus Universitet har i samarbejde med Diabetesforeningen kørt et projekt, hvor 
deltagerne i en periode på 12 uger skulle spise 500 gr. grøntsager om dagen. 
Deltagerne havde type-2 diabetes og blev behandlet medicinsk (dog ikke med 
insulin), de var overvægtige og havde forhøjet kolesterol. Deltagerne blev inddelt i 
tre kontrolgrupper. Èn gruppe spiste, som de plejede, én gruppe spiste mindst 500 
gram almindelige grøntsager dagligt og én gruppe spiste mindst 500 gram 
gammeldags grøntsager dagligt.

Resultatet af forsøgsperioden var, at de deltagere, som spiste grøntsagerne, havde 
tabt sig. Nogle deltagere oplevede, at de tog mindre mængder af medicin og nogle 
oplevede, at deres blodsukkerniveau var normaliseret i perioden.

Det har vist sig, at de gamle grøntsagssorter er bedre for helbredet. De beske 
grøntsager smager mere bittert, fordi de har et højere indhold af nogle bioaktive 
stoffer, som har en effekt på insulinfølsomheden, på indholdet af fedt i blodet og på 
evt. betændelsestilstande i kroppen. Grøntsagerne er eksempelvis spidskål, 
hvidkål, grønkål, knoldselleri, gulerødder, rødbeder og rødkål.   

Diabetesforeningens anbefalinger
Administrationen har taget kontakt til Diabetesforeningen, som har været med i 
projektet, for at afklare Diabetesforeningens anbefalinger på området. 
Konklusionen på Diabetesforeningens mail er, at man ikke på baggrund af 
undersøgelsen ændrer anbefalingerne for diabeteskost vedr. grøntsager, som i dag 
bygger på de officielle kostråd. De anbefaler fortsat, at man spiser mindst 300 gr 
grøntsager om dagen, hvoraf størstedelen er grove grøntsager. Diabetesforeningen 
giver samtidig udtryk for, at de er meget positive overfor et fremtidigt samarbejde 
med projektet på Knivholt. 

Administrationens opfordring til videre samarbejde
Administrationen afholdte den 30. april et møde med Olav Bering Madsen og hans 
kolleger på Knivholt, hvor administrationen opfordrede til at kontakte 
Diabetesforeningen og Hjerteforeningen med henblik på et samarbejde om deres 
grøntsagsprojekt. Administrationen orienterede samtidig om, at Frederikshavn 
Kommune følger de nationale anbefalinger på kost, og derfor ikke umiddelbart kan 
indgå i et samarbejde om at aftage de beske grøntsager fra Knivholt. Olav Bering 
Madsen og hans kolleger tog positivt imod opfordringen og vil tage kontakt til 
foreningerne med henblik på at starte et samarbejde. På mødet blev yderligere 
muligheder for samarbejdspartnere drøftet. F.eks. Trygfonden, Rockwoolfonden, 
samarbejde med Årstiderne, som leverer grøntsagskasser til private personer og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16532
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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lignende.      
 
Samarbejde mellem Aktivitetscenter Vest og Knivholt
Der er efterfølgende indgået et samarbejde mellem Aktivitetscenter Vest og 
Knivholt om, at køkkenet i Aktivitetscenter Bangsbo skal være aftager af nogle af 
de grøntsager, som dyrkes på Knivholt såsom kartofler, salat og bønner, men også 
de beske grøntsager. Det vil fremgå af Aktivitetscentrets madprogram, når der er 
mulighed for at vælge de beske grøntsager i Aktivitetscentrets café. 
 
Der er ikke tale om en undersøgelse af de beske grøntsagers virkning på 
borgernes helbred, men det er en mulighed for at give borgerne kendskab til de 
beske grøntsager og give dem mulighed for at vælge grøntsagerne til deres mad i 
Aktivitetscentrets café. 
Olav Bering Madsen og hans kolleger har allerede sået de første grøntsager – 
grønkål, gulerødder, kartofler og diverse kålsorter i drivhuset på Brønderslevvej og 
på markerne ved Knivholt. Alle grøntsagerne dyrkes økologisk.
 

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.
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5. Standard §18 ansøgningsskema - tilskud til frivilligt socialt 
arbejde

Sagsfremstilling
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udarbejdet et 
ansøgningsskema til § 18 midler, som skal gøre det lettere for foreninger og 
organisationer at søge om tilskud til § 18 – frivilligt socialt arbejde. De frivillige har 
på landsplan påpeget, at det er et vanskeligt område at navigere rundt i som 
frivillig, da der er stor forskel på praksis i kommunerne. 
 
Administrationen anbefaler, at Frederikshavn Kommune fortsat anvender det 
nuværende ansøgningsskema, da det er genkendeligt for foreningerne. Forskellen 
på det ansøgningsskema, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold har udarbejdet, og det ansøgningsskema, som Frederikshavn 
Kommune anvender i dag, er minimal. 
 
Foreningen skal i begge ansøgningsskemaer beskrive målgruppen, aktiviteter, lave 
budget m.m. Der er dog enkelte punkter, som skiller sig ud:

 I standardansøgningsskemaet skal foreningen vedlægge regnskab og 
foreningens vedtægter, når foreningen skal søge om tilskud. Dette er ikke 
procedure i Frederikshavn Kommune. 

 I standardansøgningsskemaet skal foreningen påføre, om foreningen har 
modtaget § 18 tilskud året før til en eksisterende aktivitet, som de søger 
tilskud til på ny. Denne formulering er ikke aktuel i forhold til uddeling af § 
18 tilskud i Frederikshavn Kommune, da foreninger kan søge om tilskud til 
de samme aktiviteter år efter år.    

 I standardansøgningsskemaet skal foreningen skrive aktivitetens titel. 
Søger en forening om tilskud til flere aktiviteter, skal de udfylde mere end ét 
ansøgningsskema. I det nuværende ansøgningsskema kan foreningen 
skrive alle aktiviteter på sammen ansøgning.

 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ligeledes 
udarbejdet 5 gode råd til § 18 ansøgningsprocessen til kommunerne på landsplan.  
  

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

-     tager stilling til, om ansøgningsskemaet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold skal anvendes fremadrettet i Frederikshavn 
Kommune, eller om det   

       nuværende ansøgningsskema fortsat anvendes
 
-     tager de 5 gode råd til § 18 ansøgningsprocessen, som Ministeriet for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udarbejdet, til efterretning
  

Supplerende sagsfremstilling
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24363
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen godkendes.
 

Bilag
Standardansøgningsskema til § 18 midler  (dok.nr.82265/15)
Standardansøgningsskema til § 18 midler (dok.nr.82267/15)
Standardansøgningsskema til § 18 midler  (dok.nr.82268/15)
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6. Ansøgninger fra foreninger om tilskud til frivilligt socialt 
arbejde - § 18, 2. uddeling 2015

Sagsfremstilling
Der er i alt modtaget 47 ansøgninger fra foreningerne på i alt 1.239.410 kr.
Det samlede beløb til udbetaling i 2015 er 1.592.473 kr.
Det samlede beløb til de indstillede ansøgninger vedr. 2. uddeling 2015 er 434.600 
kr.
 

•           6 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling

•           36 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering

•           4 ansøgning indstilles til afslag

•           1 ansøgning er trukket tilbage

Ansøgninger over 10.000 til Sundhedsudvalgets behandling:
Frelsens Hær: Åbent hus, julehjælp og udflugt, 84.000 kr.
SIND for unge: Udgifter til mentorer, aktiviteter og drift, 40.000 kr.
Frelsens Hær Frederikshavn: Julehjælp, 60.000 kr.
Ældre Sagen Frederikshavn og Læsø: Opstart af sorg- og livsmodsgrupper og 

opstart af cykling uden alder, 18.000 kr.
Dansk Røde Kors i Frederikshavn: Julehjælp, julekomsammen for frivillig og 

udflugt for samaritter, 57.000 kr.
Frederikshavn Blinde Idræt: Udflugt, Pusterum og Aktiviteter, 18.000 kr.

Ansøgninger under 10.000 til udvalgets orientering:
Sysselklubben: Udflugt og underholdning, 4.000 kr.
Kristelig Handicapforening: Sommerlejr, 1.000 kr.
Dansk Handicap Forbund Skagen: Udflugt, 4.000 kr.
Præstbro Seniorklub: Aktiviteter og underholdning, 4.000 kr.
Røde Kors i Sæby, Besøgstjenesten: Udflugt og infodag, 5.000 kr.
Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel: Drift, 2.000 kr.
Diabetesforeningen, Frederikshavn Lokalafdeling: Udflugt og aktiviteter, 8.000 
kr.
Natteravnene i Skagen: Udflugt, 4.000 kr.
Ældre hjælper ældre i Sæby: Transportudgifter, 2.500 kr.
Gærum Ældreklub: Udflugt og arrangement, 5.000 kr.
Ældre hjælper ældre i Strandby: Transportudgifter, 2.500 kr.
Café Tumlingen Frederikshavn: Lokaleleje og aktiviteter, 6.000 kr.
Lokalforeningen Nordjylland: Udflugt, 4.000 kr.
Dansk Handicap Forbund Frederikshavn og Sæby: Udflugt, 2.500 kr.
SIND-Nettet: Etablering af nye frivillig, 5.000 kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24363
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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SIND Frederikshavn Lokalafdeling: Foredrag og Sindets Dag, 8.000 kr.
Hyggeholdet i Dybvad: Udflugt, 4.000 kr.
Din Genbrug Mission Afrika Skagen: Arrangement, 2.500 kr.
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade: Rådgivning og 

foredrag, 8.000 kr.
Din Genbrug Mission Afrika Østervrå: Udflugt, 4.000 kr.
Hjerteforeningens Lokalkomité i Sæby: Hjertecafé og foredrag, 7.200 kr.
Hjernesagen i Frederikshavn og Læsø: Netcafé for unge, 3.000 kr.
Lokalhistorisk forening i Lyngså og omegn: Udflugt, 4.000 kr.
Klub Aktiv i Strandby: Højskoledag, 4.000 kr.
Kvissels Venner: Arrangement og underholdning, 5.500 kr.
Røde Kors Sæby, Flygtningeaktiviteter: Multietnisk Kulturdag, 4.000 kr.
3F Pensionist- og Efterlønsklub: Udflugt, 4.000 kr.
Ordblindeforeningen i Nordjylland: Arrangement, 3.000 kr.
Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Vendsyssel: Café, 4.000 kr.
Battle Company: Sommerfest og drift, 9.000 kr.
KOL Netværksgruppen i Frederikshavn: Udflugt, 4.000 kr.
Netværkscafé, Kræftens Bekæmpelse: Udflugt, 4.000 kr.
Frivilligt Samråd i Sæby og omegn: Frivillig fredag, 4.000 kr.
Centerrådet Rådhuscentret: Udflugt, 4.000 kr.
Høreforeningen Frederikshavn Lokalafdeling: Arrangement, 2.400 kr.
Foreningen for Sundhed og Trivsel: Café og udflugt, 7.500 kr.
 

Ansøgning som indstilles til afslag:
Den svenske Sømandskirke i Skagen: 
Vi indstiller foreningen til afslag, da der er givet tilskud til socialt samvær ved 1. 

uddeling 2015.

FIT DEAL i Frederikshavn:
Vi indstiller foreningen til afslag, da Sundhedsudvalget den 13. maj 2014 

behandlede en ansøgning fra FIT DEAL om tilskud på 100.000 kr. over 2 år. 

Sundhedsudvalget gav afslag på ansøgningen. 

Vennerne af Ravnshøjcentret: 
Vi indstiller foreningen til afslag, da der er givet tilskud til en udflugt ved 1. uddeling 

2015.

Livsvilje: 
Vi indstiller foreningen til afslag, da der er givet tilskud til drift af café ved 1. 

uddeling 2015.
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Ansøgningen fra Veteranerne på Knivholt er trukket tilbage.

 

 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

1.         godkender administrationens valg af tildeling af beløb over 10.000 kr.

2.         tager administrationens valg af tildeling af beløb under 10.000 kr. til 

efterretning

3.         meddeler afslag til Den sveske sømandskirke, FIT DEAL Frederikshavn, 

Vennerne af 

             Ravnshøjcentret og Livsvilje

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Indstillingens punkt 1 godkendt med bemærkning om, Brian Kjær ikke kan anbefale 
indstilling om julehjælp.
Indstillingens punkt 2 godkendt.
Indstillingens punkt 3 delvis godkendt, idet ansøgning fra FitDeal genoptages på 
næste møde.
 

Bilag
Ansøgninger over 10.000 kr. (dok.nr.87882/15)
Ansøgninger under 10.000 kr. (dok.nr.87879/15)
Ansøgninger indstillet til afslag (dok.nr.87885/15)
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7. Orientering om "Sammenhængende indsats i 
sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015

Sagsfremstilling
Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 18. maj 2015 udsendt en 
publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater, 
2015”. Resultaterne er landsdækkende og Frederikshavn Kommune markerer sig 
på en række områder med flotte resultater.

 

Baggrund og formål 

Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med 
gnidningsfrie overgange mellem forskellige myndigheders ansvarsområder. Det 
forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorer og 
faggrupper.

Et sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt for borgeren og kvaliteten i 
behandlingen. Sammenhæng og samarbejde på tværs af regioner, praksissektor 
og kommuner er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan tilbyde den rette indsats 
på rette sted, og er dermed en forudsætning for en effektiv behandling af høj 
kvalitet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til samarbejde og koordination af 
indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner 
og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats, der er 
sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, der er 
behov for. 

I økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2014 og 2015 er det aftalt at 
prioritere 250 mio. kr. i regionerne og 300 mio. kr. i kommunerne i 2014 til at 
understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren. 
Midlerne skal understøtte indsatsområderne i nye sundhedsaftaler fra 2015 og 
anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse. I økonomiaftalerne for 
2015 blev der fulgt op med yderligere 350 mio. kr. i kommunerne, mens de 250 
mio. kr. i regionerne blev videreført i 2015. 

 

Konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats 

Der er, som led i den målrettede prioritering, på landsplan opstillet fire konkrete mål 
for den patientrettede forebyggelsesindsats:

•       Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser

•       Færre forebyggelige indlæggelser

•       Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser

•       Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17892
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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I regeringens sundhedsstategi ”Jo før, jo bedre”, (2014) er det tværgående 
samarbejde ligeså et fokus. Et element i strategien er bl.a., at borgere med en 
kronisk sygdom skal have en plan for deres forløb, hvor regeringen har fastsat to 
mål for indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom, som skal nås frem mod år 
2025:

•       Antallet af akutte indlæggelser pr. KOL- og diabetes patient reduceres med 20 
pct.

•       Andelen af genindlæggelser blandt KOL- og diabetes patienter reduceres med 
20 pct.

 

Resultater for Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet med 
såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse. Den patientrettede forebyggelse 
sker i samarbejde med almen praksis, sygehuse og andre relevante eksterne 
samarbejdsparter. Med Sundhedsaftalen i 2010 og Kommunernes Landsforenings 
lancering af ”Det nære sundhedsvæsen” i 2012 blev der i Frederikshavn sat 
yderligere fokus på den sammenhængende indsats på tværs af sektorerne. Dette 
er sket for at skabe større kvalitet og sammenhæng i behandling og pleje for 
borgerne. Der er fokus på, at give borgeren et tilbud i den sektor, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt for borgeren, og hvor opgaven kan løses omkostningsmæssigt 
effektivt.

I publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater, 
2015”ses nu en række positive effekter af de indsatser, som Frederikshavn 
Kommune i samarbejde med relevante parter har gennemført i de seneste år. 
Publikationen viser en række resultater, der er så gode, at Frederikshavn 
Kommune kan markere sig på danmarkskortet.

Positive resultater

 Frederikshavn Kommune er blandt de 3 kommuner med den største 
reduktion af genindlæggelser fra 2013 – 2014. Der er særligt oplevet en 
reduktion indenfor aldersgruppen over 75 år.

 Frederikshavn Kommune er blandt de 10 kommuner, der har oplevet det 
største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 
2013 til 2014.

 Frederikshavn har reduceret antallet af færdigbehandlingsdage markant 
siden 2011.

 Ventetiden på genoptræning er reduceret væsentligt i takt med politisk 
ændring af serviceniveauet.

 På psykiatriområdet har Region Nordjylland har det laveste antal akutte 
indlæggelser på landsplan. Alle kommuner ligger under 
landsgennemsnittet.

 Region Nordjylland har en relativt lav genindlæggelsesfrekvens for borgere 
med KOL i forhold til de øvrige regioner, og har nedbragt frekvensen fra 
2012 til 2014.
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 Siden 2013 er der sket et fald i genindlæggelser for borgere med diabetes 
type- 2 over 65 år i Region Nordjylland. På landsplan ligger Region 
Nordjylland nu lavest. Sygehus Vendsyssel er blandt de 3 sygehuse, der 
på landsplan har den laveste genindlæggelsesfrekvens.

Resultaterne kan i deres fulde omfang ses i Sundhedsministeriets publikation samt 
i notat med overblik over resultater, der vedrører Frederikshavn Kommune og 
relaterede samarbejdsparter.

Initiativer i Frederikshavn Kommune

Kommunernes Landsforening, som er bidragsyder til publikationen, har kontaktet 
Frederikshavn Kommune. Dette er sket for at få uddybet, hvilke initiativer, der er 
gjort, for at opnå det gode resultat med at reduceret antallet af genindlæggelser for 
ældre over 75 år.

Frederikshavn Kommune kan ikke pege på én bestemt indsats, som den 
afgørende. Det er derimod resultatet af en lang række indsatser, der er indarbejdet 
gennem de senere år, der viser vejen mod de gode resultater. Den interesserede 
læser kan se indsatserne i bilaget notat til KL om ” Initiativer i Frederikshavn 
Kommune for at nedbringe genindlæggelser”.

 

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og 
Handicaprådet.

 
 

Indstilling
 
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
orienteres om resultater i ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – 
synlige resultater 2015”

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Publikationen - Sammenhaengende-indsats-i-sundhedsvaesnet-2015.ashx.pdf (dok.nr.86609/15)
Pdf af 81460-15_v1_Notat Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015 for 
Frederikshavn Kommune  (dok.nr.86607/15)
Pdf af 72213-15_v2_Notat til KL om tiltag i Frhavn for at nedbringe antallet af genindlæggelser 
.pdf (dok.nr.86615/15)
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8. Status vedrørende forsøg med screening for 
efterfødselsreaktioner hos nybagte mødre, og beregning for 
udvidelse af tilbuddet til at omfatte fædre, samt et 
behandlingstilbud.

Sagsfremstilling
Udvalget besluttede i sit møde den 9.12.2014. at der kunne igangsættes forsøg 
med implementering af screening for efterfødselsreaktion hos nybagte mødre, og at 
det generelle servicetilbud for sundhedstjenesten i forhold til spæd og 
småbørnsområdet blev tilpasset for at skabe mulighed for screeningen. Samtidigt 
besluttede udvalget at der skulle foreligge en status for forsøget i juni 2015.
Personalet i sundhedstjenesten modtog undervisning om nyeste viden om 
efterfødselsreaktioner, samt anvendelse af screenings redskabet EPDS ultimo 
januar 2015, og gik herefter i gang med at tilbyde screeningen til mødrene.
I perioden 01.02. til 13.05. 2015 er 76 kvinder tilbudt screening i forbindelse med 2-
måneders besøget. Alle på nær en har sagt ja til tilbuddet. Elve fremmedsprogede 
kvinder er ikke tilbudt screeningen, idet det er vurderet, at den sproglige barriere 
har været for stor.
Screeningen foretages med EPDS, et veletableret screenings og samtale redskab, 
der anbefales af Sundhedsstyrelsen. På baggrund af en række spørgsmål 
fastlægges en score der indikerer, i hvilket omfang pågældende har reaktioner der 
tyder på angst eller fødselsdepression. Ved en score mellem nul og otte, er der 
som udgangspunkt ikke grund til bekymring. Ved en score mellem otte og 12 bør 
der tilbydes støttende samtaler gerne ved sundhedsplejersken (i fagtermen også 
kaldet ”lyttebesøg”). Ved score over 12 skal henvises til praktiserende 
læge/behandlingstilbud.
De 76 screenede kvinder fordeler sig med en score således:
0 – 7: 56 kvinder.      8-12 : 8 kvinder.     Over 12: 11 kvinder.
Landsdækkende tal peger på at 10 -14 % af nybagte mødre rammes af en 
efterfødselsreaktion, og de foreløbige resultater af screening i Frederikshavn 
Kommune peger jævnfør ovenstående på, at tallet her mindst ligner 
landsgennemsnittet.
Alle 11 kvinder med en score over 12 er henvist til egen læge for videre 
behandling. Det er sundhedsplejerskernes indtryk, at det dels for nogle har været 
vanskeligt at få skabt klarhed hos egen læge for behandlingsbehovet, dels for de 
fleste er vanskeligt at komme videre i behandlingssystemet på grund af ventetider 
hos praktiserende psykologer.
19 kvinder, er på baggrund af deres score resultat mellem otte og 12, eller en i 
øvrigt bekymrende reaktion på screeningen, tilbudt ekstra besøg i et omfang af to til 
seks besøg pr. familie.
Det generelle billede er, at mødrene tager rigtig godt imod tilbuddet, og gerne vil 
screenes. Der bliver bl.a. givet udtryk for oplevelse af tryghed ved at der er 
opmærksomhed på deres psykiske velbefindende. De fædre der har deltaget i 
besøget har med enkelte undtagelser været meget positive, enkelte har stillet 
spørgsmålstegn ved hvorfor de ikke blev screenet også.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/22006
 Forvaltning: CFA
 Sbh: biam
 Besl. komp: SUU
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Det er også et generelt billede, at sundhedsplejerskerne har positive erfaringer med 
at anvende metoden, og oplever at screeningen giver anledning til meget 
kvalificerede samtaler med mødrene. Det er vurderet at der er tale om en 
opkvalificering af sundhedsplejen og af den sundhedsfremmende og forebyggende 
indsats. Der er brugt gennemsnitligt 1,15-1,30 time på screeningsbesøgene, hvilket 
ligger i overkanten at tidskalkulationen da forsøget blev igangsat. Der skal således 
fremadrettet være opmærksomhed på om opgaven kan håndteres inden for 
nuværende normering og serviceniveau. Det er endnu for tidligt i forsøgsperioden 
til at udtale sig om, hvorvidt screening for efterfødselsreaktioner også har medført 
et øget antal behovsbesøg.
Der er nationalt stor opmærksomhed i forhold til faderens risiko for 
efterfødselsreaktioner, og der pågår i regi af Rigshospitalets klinik for pædagogik 
og psykologi under ledelse af chefpsykolog Svend Åge Madsen et 
forskningsprojekt hvor fædre screenes med to forskellige skalaer, idet nogle af 
mænds karakteristiske efterfødselsreaktioner ikke opfanges af EPDS. Der vil være 
mulighed for at indgå i dette forsøg. Nationale tal peger på at omkring 7 % af 
nybagte fædre får en efterfødselsreaktion.
På baggrund af de foreløbige resultater af forsøget med screening for 
efterfødselsreaktioner hos mødre, og den nationale viden om efterfødselsreaktioner 
hos fædre er der grundlag for at udvide forsøget til også at omfatte screening af 
fædre, eventuelt i samarbejde med Rigshospitalets forsknings projekt.
Det gennemsnitlige merforbrug af tid ved udvidelse af screeningen til at omfatte 
fædrene vil udgøre 0,75 time pr familie, beregnet på baggrund af merforbrug ved 
samtalen om faderens besvarelser, eventuel ændret besøgstid på grund af 
faderens arbejdstid, gennemsnitlig merforbrug på ekstrabesøg grundet faderens 
efterfødselsreaktion (som ikke tidligere har været kendt af sundhedsplejersken og 
derfor ikke genstand for særlig opmærksomhed), i alt 330 timer årligt. Udgift 84.000 
årligt. 
Erfaringerne fra forsøgsperioden peger også på at der er behov for at sikre en 
hurtigere og lettere adgang til behandling, i de tilfælde hvor behovet ikke kan 
imødekommes alene ved sundhedsplejerskens  ”lyttebesøg”. Ventetid i forhold til at 
komme til hos egen læge, derefter at få tid hos en praktiserende psykolog eller 
psykiater, indebærer pinefulde og kritiske perioder for hele familien, herunder også 
en alvorlig belastningsfaktor for tilknytning mellem barn og den ramte forælder. I 
nogle familier har omfanget af efterfødselsreaktionen været af så indgribende 
karakter, at moderen er blevet sygemeldt og barselsperioden overgået til faderen. 
Af Rigshospitalets forskning på området fremgår at samtaleterapi er en effektiv 
behandlingsform i forhold til både mænd og kvinder. På baggrund af 150 
behandlingsforløb er set et behov for, fra  4/ 5 samtaler op til 20 pr. forløb.
Ved et fortsat fødselstal på 450 årligt vil gennemsnitligt 63 kvinder og 31 mænd 
blive ramt af en behandlings krævende efterfødselsreaktion. Ud fra Rigshospitalets 
erfaring vil de gennemsnitligt skulle tilbydes ti samtaler pr. forløb, dvs. op til 940 
samtaler. Hvis der henvises til privatpraktiserende ligger udgiften her omkring 900 
til 1000 kr. pr. samtale, og der vil skulle laves en samarbejdsaftale der sikrer et 
hurtigt tilbud. Hvis behandlingstilbuddet etableres indenfor et af kommunens egne 
tilbud (eksempelvis Familiehuset) vil prisen pr. samtale udgøre cirka halvdelen 
eksklusiv overhead omkostninger.
Omliggende kommuner har varierende former for tilbud i forhold til 
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efterfødselsreaktioner. Hjørring kommune har et differentieret tilbud, som både kan 
indebære deltagelse i grupper og individuelle samtaler. I flere andre kommuner er 
der mulighed for henvisning til familiehus eller egne psykologer.
 

Indstilling
Børne og Kulturdirektøren indstiller, 
1.             at Sundhedsudvalget beslutter, at screening for efterfødselsreaktioner 

hos mødre fortsættes på baggrund af forsøget og 
2.             drøfter status i øvrigt.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Indstillingen godkendt.
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9. Sygefravær Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 3. juni 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: SUU
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10. Udvalgsformanden orienterer

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.
 

 Lukket sag

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



Sundhedsudvalget - Referat - 09. juni 2015 Side 24 af 24

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Anders Broholm

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Kristina Frandsen

  

    

Brian Kjær

  

    

Flemming Rasmussen
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