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1. Dialog med de tillidsvalgte vedr. sundhedsudvalgets budget 
2016

Sagsfremstilling
Emne:vedr budget 2016

Kære fagudvalg
Efter budget temamødet onsdag D 26. august, hvor der blev opfordret til at 
tillidsmandssystemet kom med aktive spørgsmål, holdninger, input og konstruktivt 
medspil i den resterende del af budgetprocessen, vil jeg på HovedMED 
medlemmernes vegne, gerne opfordre Jer som udvalg til at invitere relevante 
tillidsvalgte samt eventuelt faglige organisationer, til en drøftelse af prioriteringer og 
konsekvenser af budget 2016 indenfor det enkelte fagudvalg. 
 
På vegne af de tillidsvalgte i HovedMED
 
 
 
Med venlig hilsen
Kathja Ryom

FTR Socialpædagogernes Landsforbund, Frederikshavn kommune
 
Næstformand HovedMED
40 41 73 11
kapr@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
 
 
De relevante tillidsvalgte m.fl. er inviteret til kl. 15.30.
 
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Dialogmødet gennemført med deltagelse af:
Charlotte Lyng, FTR, sygeplejerske

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23056
 Forvaltning: LS
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU

mailto:kapr@frederikshavn.dk
http://www.frederikshavn.dk/


Sundhedsudvalget - Referat - 08. september 2015 Side 5 af 23

Birgit Rafn, fysioterapeut.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj
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2. SUU - Budgetbemærkninger 2016

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på sine møder i hhv. Maj, Juni og August behandlet 
budgetforslaget for 2016, hvor der var pålagt budgetreduktioner for ca. 1,1 mio. kr. 
med afsæt i produktivitetsstigninger.
 
Forslagene til at realisere disse budgetreduktioner har været sendt til høring i 
relevante råd/nævn mv., og de efterfølgende høringssvar har indgået i udvalgets 
beslutningsgrundlag.
 
Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og 
administrationen fremsender, på baggrund heraf, de tilrettede budgetbemærkninger 
til Udvalgets behandling.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller
 
At budgetbemærkningerne for 2016 tages til efterretning.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
SUU - Budgetbemærkninger 2016 - SUU.pdf (dok.nr.136128/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23056
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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3. Status Medfinansiering august 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 8 måneder, i forhold til det 
periodiserede budget.
Der ses pt. et netto merforbrug på ca. 12,2 mio. kr. i forhold til det periodiserede 
budget. 
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.15, der fremsendes til Udvalgets 
behandling i oktober, vil der foreligge konkrete forslag til nedbringelse af 
merforbruget. 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen til drøftelse
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Drøftet.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj
 

Bilag
Medfinansiering August 2015.XLS (dok.nr.136093/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23048
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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4. Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte 
kørselsområder

Sagsfremstilling
I 2013 deltog Frederikshavn kommune i et visitationsprojekt på udvalgte 
kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. 

Hovedformålet med Frederikshavn kommunes deltagelse i projektet var at 
anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i 
visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn kommune.

BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport 
fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den 
blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. 

Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt 
anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte 
kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og 
procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. 

Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som 
administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte 
fagcenter – dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, 
afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). 

For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder 
bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en 
Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til 
kørselsordningerne.

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der 
deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret.

Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte 
samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling 
og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle 
konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil 
udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en 
helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. 

Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, 
og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til 
Styregruppens beslutninger.

Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra 
BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22129
 Forvaltning: Center for Bibliotek & 
Borgerservice
 Sbh: anrv
 Besl. komp: 
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i de politisk besluttede serviceniveauer.

Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der 
er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet 
opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har 
uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014 
kunne indfries.

Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om 
Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning

Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og fritidsudvalg, 
Børne- og ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og 
Handicapråd.
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bahram Dehghan (A) og Bent H. Pedersen (A)
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen og tager den til efterretning.
 
 

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj
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Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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5. Etablering af udgående teams på apopleksiområdet

Sagsfremstilling
Resumé
Den administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen drøftede på mødet i maj 2015 
neurorehabiliteringen. 
På mødet blev det aftalt, at Region Nordjylland skulle sende et oplæg i skriftlig høring. Dette oplæg er 
nu fremsendt til kommunerne og PLO. 
Oplægget vedrører etableringen af et udgående team i den akutte fase. Dette team vil have fokus på 
afsluttende udredning, behandling, vurdering samt opstart af rehabilitering i eget hjem. 
I tillæg til dette udgående team planlægges der på et senere tidspunkt ligeledes med et udgående 
team, som opfølgning på patienter, som har været indlagt til neurorehabilitering. Kommunerne og 
PLO vil ligeledes blive inddraget i dette arbejde.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der - med forbehold for politisk 
godkendelse - er fremsendt til Regionen inden høringsfristens udløb 1. september. Høringssvaret 
forelægges nu Sundhedsudvalget til endelig godkendelse. 

 
Organiseringen af den akutte apopleksi behandling i Region Nordjylland
Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af den akutte 
apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital (det akutte 
apopleksiafsnit). Det betyder en hurtigere, specialiseret udredning, hvor en diagnose kan stilles 
tidligere, og hvor behandling kan igangsættes hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb 
og færre skader. 
En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I have behov for hospitalsbaseret 
neurorehabilitering i fase II, med efterfølgende udskrivelse til hjemkommunen (se figur). En anden 
gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akutte apopleksiafsnit til eventuel opfølgning i 
kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres 
den afsluttende behandling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem. 
 
Figur - faseinddeling af hjerneskaderehabilitering 

 
For alle faser gælder det at patienten skal sikres en tilstrækkelig og faglig kompetent udredning og 
behandling med sikring af en tvær- og neurofaglig vurdering af neurorehabiliterings behov med 
ledsagende opstart af relevant neurorehabiliterings tilbud. Det er vigtigt at sikre et sammenhængende 
patientforløb uden forsinkelser i indsatsen. 

 
Beskrivelse af det udgående apopleksiteam 
Apopleksiteamet i Region Nordjylland vil være et neurofagligt erfarent og kompetent tværfagligt team 
(læge, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut med mulighed for inddragelse af eventuelt øvrige aktører 
som bl.a. talepædagog og neuropsykolog). Apopleksiteamet vil være integreret i det akutte 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22464
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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apopleksiafsnit 6Ø på Aalborg Universitetshospital og være udgående her fra. Hovedopgaven vil 
være i et tæt samarbejde med apopleksipatientens hjemkommune, at tilrettelægge og medvirke i en 
sikker overlevering fra hospitalsindlæggelse til hjemmet.
 
Apopleksiteamets formål: 
·         At sikre afslutning af det akutte forløb og en god overlevering med evt. opfølgning for 

apopleksipatienter i eget hjem efter indlæggelse. 

·         At udbygge samarbejdet til primærsektor til gavn for apopleksipatienten og pårørende. 

·         At medvirke til øget neurofaglig kompetenceudvikling ved kommunalt personale via praksisnær 
undervisning i borgerens hjem. 

 
 
Aktivitet og økonomi for kommunen
Erfaringerne fra Region Midt viser, at ca. 35 % af patienterne kan sikres et fagligt velkvalificeret tilbud 
i den udgående funktion. Det vil i Region Nordjylland svare til ca. 450 patienter om året på sigt. Der 
planlægges dog indledningsvist med et lavere aktivitetsniveau svarende til ca. 250-300 patienter. 
Dette skyldes blandt andet, at aktiviteten skal afstemmes med den planlagte omlægning af den 
stationære neurorehabilitering, som er beskrevet i ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”, 
ligesom der er behov for at der indledningsvist opsamles erfaringer omkring det udgående teams 
virke.
I forhold til den forventede aktivitet fordelt ud på kommunernes population (antal indbyggere), 
forventes det, at Frederikshavn Kommune vil modtage ca.10,5 % svarende til:
·         47 borgere (ved en aktivitet på 450 patienter)
·         26 borgere (ved en aktivitet på 250 patienter)
 
Erfaringerne fra Region Midtjylland viser, at et gennemsnitlig forløb ved det udgående team medfører 
udgifter for hjemkommunen på ca. 1000 kr. Da der vil være tale om et tilbud, som er et alternativ til en 
indlæggelse på et af regionens kommende tre neurorehabiliteringscentre, vil kommunerne spare 
udgifterne til den kommunale medfinansiering i forbindelse med disse forløb. Erfaringerne fra Region 
Midtjylland viser, at etableringen af det udgående team ikke medfører øgede udgifter for 
kommunerne.
 
 
Igangsætning 
Som led i udmøntningen af ”Plan for sygehuse og speciallpraksis” er Region Nordjylland på 
nuværende tidspunkt ved at justere den samlede organisering af den stationære aktivitet på 
neurorehabiliteringsområdet. Denne omlægning ventes afsluttet 1. januar 2016, hvor også det 
udgående apopleksiteam forventes at starte op.
 
 
Høringssvar
Administrationen har udarbejdet høringssvar, som er vedlagt i bilag. 
Ligeledes er hele beskrivelsen, der er sendt i høring vedlagt.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Høringssvar fra Sundhedsudvalget tages til efterretning. 
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Handicaprådet ønsker en entydig definition af målgruppen, da der er uklarhed om, om ordet 
apropleksi eller begrebet senhjerneskade skal anvendes.
Det bør fremgå entydigt af alle dokumenter.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådets høringssvar
Som udgangspunkt tilslutter Ældrerådet sig tankegangen om udgående teams. Ældrerådet tilslutter 
sig samtidig, at der er et behov for en yderligere uddybning og støtter det gennemarbejdede 
høringssvar fra Sundhedsudvalget.
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

1. drøfter forslaget om udgående teams i relation til de kommunale opgaver
2. godkender det administrativt udarbejdede høringssvar

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at materialet konsekvensrettes, så det tydeligt fremgår, 
at det er apopleksiområdet, det drejer sig om.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Høringssvar fra Frhavn Komm - Etablering af udgående teams på apopleksiområdet.pdf (dok.nr.133751/15)
Beskrivelse - Apopleksiteam og neurorehabilitering i eget hjem.pdf (dok.nr.133839/15)
Bilag Kompetencebehov i opgavevaretagelsen.pdf (dok.nr.133846/15)
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6. Status på forældreuddannelse i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 6. november 2014 tids- og 
investeringsplan for nedbringelse af antallet af anbragte i Frederikshavn Kommune. 
Et af elementerne i tids-og investeringsplanen er implementering af 
forældreuddannelsesprogrammet ”De Utrolige År baby” (herefter DUÅ Baby). 
Programmet henvender sig til førstegangs forældre med børn i alderen  0-1 år, og 
består af et forløb på 8 – 10 mødegange hvor der arbejdes med temaer omkring 
barnets udvikling og forældreskabet. Programmet er manualbaseret og forløbene 
ledes af to gruppeledere. 
 
DUÅ Baby implementeres i efteråret 2015.
Frederikshavn Kommune har ansøgt om, og er blevet godkendt af Socialstyrelsen 
til at få støtte til at implementere DUÅ Baby.  I 2015 uddannes i september to 
sundhedsplejersker og to familieterapeuter til gruppeledere. Oprindeligt havde 
Frederikshavn Kommune ansøgt Socialstyrelsen om at få uddannet seks 
gruppeledere, men blev kun bevilliget uddannelse til fire. På den baggrund, og 
henset til at uddannelsen først finder sted i september, er det alene muligt at 
udbyde opstart af to forløb i 2015. Disse forløb vil blive tilbudt de første 6 – 7 
førstegangsforældre i  nordområdet (Skagen) og i et midterområde (Frederikshavn 
by).
 
Den videre implementering
For at opnå en fuld implementering af DUÅ Baby og dermed en geografisk 
dækning af hele kommunen, har Frederikshavn Kommune i juli 2015 ansøgt 
Socialstyrelsen om at få uddannet fire gruppeledere mere. Ved at fordoble antallet 
af gruppeledere, vil mulighederne for at udbrede DUÅ baby som planlagt i hele 
kommunen forbedres, ligesom funktionen vil være mindre sårbar overfor 
eksempelvis personaleudskiftning. Der er i denne sammenhæng lagt vægt på, at 
arbejdet med forældreuddannelsen skal indgå i det almindelige 
sundhedsplejearbejde, og ikke som en specialiseret funktion hos nogle få. Det 
antages at såvel rekruttering til forløbene, som muligheden for at sikre ”den røde 
tråd” i den samlede sundheds indsats herved forbedres.
 
Når DUÅ Baby efter 2017 er fuldt ud implementeret, forventes det, at 72- 84 
forældrepar vil kunne modtage tilbuddet. 
 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning
  

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18569
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: SUU



Sundhedsudvalget - Referat - 08. september 2015 Side 15 af 23

 
Fraværende: Irene Hjortshøj 
 
 

Bilag
Brochure til forældrene.pdf (dok.nr.114204/15)
Brochure til personale.pdf (dok.nr.114207/15)
Oplæg til SUU den 08.09.2015 (dok.nr.146153/15)
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7. Godkendelse af telemedicinske projekter

Sagsfremstilling
I Sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt at igangsætte mindst ét nyt 
telemedicinprojekt i aftaleperioden. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland 
har tidligere i år fået tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje til et nyt projekt 
om telemedicin til hjertesvigtspatienter. Tilskuddet til Nordjylland udgør 1/3 af den 
nationale pulje. Det samlede projektbudget udgør 22 mio. kr. over en 2-årig 
projektperiode.

Projektet Telemedicin til hjertesvigtspatienter forudsætter at tilbuddet til KOL-
patienterne fortsætter, så der er kørende drifts- og serviceydelser at tage afsæt i, 
og at den bemanding, der skal være til drift af KOL, kan inddrages i opgaver i 
projektet Telemedicin til hjertesvigtspatienter. Det betyder, at med igangsætning af 
hjertesvigtsprojektet skal der også træffes en beslutning om at videreføre driften af 
TeleCare Nords telemedicinske løsninger i en servicefunktion, og at samme 
servicefunktion understøtter driften af telemedicin til hjertesvigt, og på sigt også 
andre telemedicinske tilbud. 

Hvis tilbuddet til borgere med KOL skal fortsætte efter projektets udløb i 2015, skal 
der etableres et økonomisk og organisatorisk fundament for telemedicin i 
Nordjylland. Det anbefales fra Sundhedskoordinationsudvalget at der etableres en 
telemedicinsk servicefunktion, som viderefører driften af telemedicin til borgere med 
KOL. For at sikre rationel og sammenhængende drift anbefales det, at der holdes 
fast i principperne om, at der i Nordjylland er én fælles model for de serviceydelser, 
der knytter sig til tværsektoriel telemedicin. 

Opgaver som skal varetages af en telemedicinsk servicefunktion omfatter bl.a. 
systemadministration, vedligehold og optimering af opgave- og ansvarsfordeling, 
løbende udvikling og forbedring af den samlede telemedicinske løsning, 
vedligehold af patientudstyr, koordination af fejlrettelser, kontraktadministration af 
underleverandører ift. support, IT og logistik, løbende konkurrenceudsættelse af 
leverandør og indkøbskontrakter, udvikling og justering af sundhedsfagligt indhold, 
formidlingsaktiviteter til borgere / patienter og til sundhedsfaglige, vedligehold af 
uddannelsestilbud, økonomistyring og sagsbehandling. Etablering og organisering 
af en servicefunktion skal ske i tæt samarbejde med Sundhedsaftalen.

Sundhedskoordinationsudvalget bakker op omkring etablering af en telemedicinsk 
servicefunktion med fortsat drift af KOL, samt anbefaler igangsætningen af 
hjertesvigtsprojektet. Herudover har Sundhedskoordinationsudvalget besluttet at 
sende sagen til politisk beslutning i de 11 nordjyske kommuner og i region.  

Frederikshavn kommune varetager i øvrigt den tekniske support på vegne af alle 
kommuner i KOL projektet og Frederikshavn kommune er tiltænkt den samme rolle 
i f.h.t. projektet med hjertesvigt.

Baggrund for etablering af tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med 
hjertesvigt

På hjerteområdet er hjertesvigt en sygdom, hvor der opleves en stigning i antallet 

 Åben sag
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af sygdomsforekomster, og hvor der igennem de seneste 15 år har været en 
fordobling i indlæggelseshyppigheden for disse patienter. Kronisk hjertesvigt 
betegner en samlings symptomer og tegn på, at hjertet ikke fungerer optimalt, fordi 
pumpefunktionen er nedsat. Hjertesvigtssygdom er kronisk og fremadskridende. 

Der er påvist store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem 
ressourcestærke og ressourcesvage, indenfor alle aldersgrupper, og der er påvist 
højere dødelighed for følgende:

 Enlige patienter

 Tidligere somatiske indlagte patienter, og patienter med KOL og apopleksi

 Patienter fra Region Nordjylland (i sammenligning med Hovedstaden)

Gruppen af ressourcesvage pensionister, både i forhold til andre pensionister, de 
beskæftigede og andre med løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin, og med fokus på 
sygdomsundervisning og rehabiliteringsindsatser, kan det forventes at patienterne 
får en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på 
sig selv med øget tryghed, empowerment og sygdomsmestring til følge. 

Projektet skal bidrage til et solidt vidensgrundlag for udbredelse af telemedicin til 
nye grupper med kroniske sygdomme, og sikre en videreudvikling af hele 
implementeringsmodellen, som er udviklet med TeleCare Nord, til at kunne 
udbrede denne til nye områder. Med økonomiaftalen 2015 og Sundhedsaftalerne 
2015-2018 er der afsat konkrete midler til samarbejdsprojekter, herunder til 
sundhedstilbud på nye måder, og Region Nordjylland og de nordjyske kommuner 
skal bl.a. udbrede de gode erfaringer fra TeleCare Nord til nye områder.

 

Økonomiske konsekvenser
Understøttelse af servicefunktion for TeleCare Nord (allerede eksisterende indsats 
vedrørende KOL) udgør for Frederikshavn Kommune 317.428 kr. pr. år. 
Egenbetalingen for Frederikshavn Kommune for projektet vedrørende telemedicin 
til hjertesvigtspatienter bliver i alt 435.694 kr. (290.463 kr. i 2016 og 145.231 kr. i 
2017) med mulig modregning over de 2 år på maksimalt 206.181 kr. (afhængig af 
uddannelsesaktiviteter). Herudover skal Frederikshavn Kommune forvente at skulle 
bruge personaletimer svarende til 494.269 kr. i hele projektperioden disse timer vil 
hovedsageligt blive brugt i sygeplejen og i IT.

I forhold til fortsat drift af KOL og gennemførsel af hjertesvigtsprojektet vil det for 
borgere, behandlere og praktiserende læger være en fordel med et samlet og 
ensartet nordjysk tilbud. En afgræsning af tilbuddet til KOL og hjertesvigt på færre 
kommuner vil betyde en større udvælgelsesopgave hos almen praksis, i 
hjemmeplejen og på sygehusene. 

Tilskuddet på 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet 
Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning, vil 
Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete ændrings påvirkning på projektets 
vilkår og tilskud. Samtidig vil økonomien i en servicefunktion blive påvirket, hvis 
færre kommuner skal bære den kommunale andel.



Sundhedsudvalget - Referat - 08. september 2015 Side 18 af 23

Der er i budgetoplægget for 2016 og overslagsårerne taget højde for udgifterne.

 
 

Beslutning Handicaprådet den 25. august 2015
Handicaprådet tiltræder social- og sundhedsdirektørens indstilling til 
Sundhedsudvalget
uden yderligere kommentarer.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Bemærkninger fra Ældrerådet:
Ældrerådet støtter Social- og sundhedsdirektørens indstilling.
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget beslutter

1. At Frederikshavn kommune indgår i: telemedicinsk servicefunktion

2. At Frederikshavn Kommune deltager i projektet: Telemedicin til hjertesvigt

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt. 
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
 

Bilag
Telemedicinsk servicefunktion.pdf (dok.nr.136466/15)
Telemedicin til hjertesvigtspatienter.pdf (dok.nr.136463/15)
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8. Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse

Sagsfremstilling
Baggrund
Ultimo 2014 blev der evalueret og fulgt op på implementeringen af 
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i Frederikshavn Kommune. 
Resultaterne blev efterfølgende præsenteret for Sundhedsudvalget. 
Sundhedsudvalget foreslog i den forbindelse et fællesmøde med 
Arbejdsmarkedsudvalget, hvor potentialet i et øget samarbejde mellem sundheds- 
og beskæftigelsesområdet blev drøftet. På mødet deltog begge udvalgsformænd, 
direktør Rikke Albrektsen samt centerchef Flemming Søborg. Mødet åbnede op for 
udvidelse af samarbejdet mellem de to områder. Fællesnævneren for samarbejdet 
er at se potentialet i de menneskelige ressourcer samt at italesætte og tydeliggøre 
forskellen i de tilgange/kulturer, der er på henholdsvis sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Første skridt i samarbejdet blev afholdelsen af en temadag 
med fokus på borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. 
 
Temadag – Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed 
Formålet med temadagen var at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet 
mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Til temadagen var inviteret ledere, 
medarbejdere og politikere med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, 
Sundhedsudvalget, Center for Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Pleje, 
Center for Unge og Center for Social og Sundhedsmyndighed. 
Dagen blev faciliteret af Center for Forebyggelse i Praksis under Kommunernes 
Landsforening. Dagen resulterede i en række konkrete projekter og initiativer, hvor 
de to områder med fordel kan lave fælles indsatser. Af indsatser, der allerede er 
iværksat, kan nævnes:

 Mestringsprojekt som metode (Et metodeprojekt mellem jobcenteret og 
sundheds- og træningscentrene med henblik på udvikling af 
samarbejdsmodeller mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. 
Projektet er faciliteret af Marselisborg Center for Kompetence, Udvikling og 
Viden).     

 Inddragelse af sundhedscentrene i Step Up (Forløb, der tilbydes og 
afholdes af Center for Unge).         

 Sundhedspersonalet skal med til sagsfordeling i jobcenteret for at 
identificere fællesnævnere og målgrupper, hvor borgerne kan profitere af et 
samarbejde med sundhedsområdet.

Der vil løbende blive fulgt op på indsatserne. 

 Status på tiltagene i mestringsprojektet: Der arbejdes på 
samarbejdsmodellen, kravspecifikationen og indsatsmodellen, der skal 
danne grundlag for den videre udvikling af mestringsforløbets indhold. Der 
er bl.a. blevet afholdt en undervisningsdag for sundhedspersonalet, hvor 
de blev introduceret for beskæftigelsesområdet. I september afholdes 2 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23219
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: SUU
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workshops for sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har til formål at 
definere målgrupperne og indhold på hhv. sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Mestringsforløbet forventes i drift i 2016. 

 Status på samarbejdet mellem Sundhedscentret og Center for Unge: 
Sundhedscenteret og Step Up har efter temadagen været i dialog. Det har 
resulteret i en konkret samarbejdsaftale på Step Up forløbene og har 
inspireret til at udvide samarbejdet til andre områder. 

 Status på samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedscenteret: 
Umiddelbart efter temadagen blev der inviteret sundhedspersonale med til 
sagsfordeling i jobcenteret. I praksis viste det sig, at denne 
samarbejdsmodel ikke var den mest optimale. I stedet bliver der nu indkaldt 
sundhedspersonale efter behov i de sager, hvor sagsbehandleren 
vurderer, at det fremadrettet kunne have relevans for borgeren.    

Forskellen mellem de to centre blev ligeledes tydelig på temadagen. Center for 
Arbejdsmarked har en kultur, der er præget af et ydelsessprog med baggrund i 
både ret og pligt. Sundhedsområdet er baseret på motivation af borgerne med 
henblik på frivillighed. Temadagen skulle medvirke til at bringe de to områder 
tættere sammen og skabe en større forståelse for hinandens områder og derved en 
fælles tilgang til borgerne. Der skal fokus på det simple og virkningsfulde 
samarbejde, med enkle og målbare initiativer/projekter.
 
De overordnede perspektiver

 Tidlig indsats og forebyggelse. Muligheder og perspektiver i forhold til 
samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet skal løbende 
prioriteres for at modvirke ulighed i sundhed og dermed færre udsatte. Der 
arbejdes med en forbedringskultur – fokus er på det, der virker. 
Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til indsatserne. 
Der skal sættes ind med den rette indsats på rette tidspunkt. 

 Fokus på borgernes ressourcer og muligheder. De kommunale indsatser 
skal forventningsafstemmes med borgerne. De, der kan selv, skal selv. Det 
skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 
Kommunen skal understøtte og motivere borgerne til at udnytte 
ressourcerne i eget liv.  

Det fremadrettede arbejde
Der vil primo 2016 blive evalueret på de igangsatte indsatser. Dialogen mellem 
sundheds- og beskæftigelsesområdet fortsætter. Det foreslås, at samarbejdet 
styrkes gennem endnu en temadag. Her foreslås det, at deltagerne for sundheds- 
og beskæftigelsesområdet samles og afdækker/aftaler yderligere indsatser indenfor 
konkrete målgrupper og problemstillinger. I dette forum italesættes både potentialer 
og udfordringer i samarbejdet.

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og Sundhedsdirektøren 
indstiller: 

1.     At orienteringen om status på det fælles arbejde med sundhed og 
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beskæftigelse tages til efterretning. 
2.     At der tages beslutning om afholdelse af endnu en temadag.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015

1. Taget til efterretning
2. Godkendt

 
Fraværende: Helle Madsen (V)
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
NY - temadag.pdf (dok.nr.140233/15)
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9. Udvalgsformanden orienterer

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Intet.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

 Lukket sag
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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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