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1. Ansøgninger fra foreninger om tilskud til frivil-

ligt socialt arbejde - § 18, 1. uddeling 2016 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Der er i alt modtaget 84 ansøgninger fra foreningerne på i alt 2.514.465 kr. 

Det samlede beløb til udbetaling i 2015 er 1.594.072 kr.  

Det samlede beløb til de indstillede ansøgninger vedr. 1. runde 2016 er 1.155.275 kr. 

 

 35 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling 

 48 Ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

 1 ansøgning indstilles til afslag 

 

Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling: 

Jerup Ældreklub: Husleje, drift, arrangementer og udflugter, 24.000 kr. 

Fit Deal: Fit for life og Fit for fight, 25.000 kr. 

Skagen Pensionist- og Efterlønsklub: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Børn Vilkår: Telefonrådgivning, 12.000 kr. 

Ældre Sagen Skagen: Besøgstjeneste, café og IT, 31.500 kr. 

Virkelyst: Drift af Virkelyst, 82.500 kr. 

Røde Kors i Sæby, Flygtningeaktiviteten: Drift, udflugt, café og aktiviteter, 17.000 kr. 

Skagen Pensionistforening: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Dansk Folkehjælp, Frederikshavn afdeling: Julehjælp 2016, 50.000 kr. 

Dansk Folkehjælp, Frederikshavn afdeling: Ferieophold, 50.000 kr. 

Ældre Sagen i Sæby: Drift, træf, sammenkomst for frivillige, besøgsvenner og udflugt, 

38.000 kr.  

Benzorådgivningen: Drift af rådgivningen, 55.000 kr. 

Røde Kors i Skagen: Drift, café og arrangementer, 21.000 kr.  

Foreningen Lyspunkt: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Støtteforeningen Rådhuscentret: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Unikt Netværk: Husleje, udgifter til mentorer, klub og aktiviteter, 32.400 kr. 

Sæby Pensionist- og Efterlønsklub: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr.  

Scleroseforeningen: Drift, café, aktiviteter og foredrag, 28.000 kr. 

Hjernesagen i Frederikshavn og Læsø: Drift, aktiviteter og udflugt, 25.000 kr. 

Syg eller arbejdsløs i Frederikshavn Kommune: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 

kr. 

Østervrå Seniorer – Pensionistforening: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Ældre Sagen i Frederikshavn og Læsø: Drift, Besøgsvenner, motionsvenner, telefon-

Sagsnr: 15/24609 

Forvaltning: CSP 

Sbh: LUPE 

Besl. komp: SUU 
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kæde, café, rådgivning, bisidder, mødested, IT-hjemmehjælp, IT-kurser, udflugt, En 

Hjælpende Hånd, Sorg- og Livsmodsgrupper og Cykling Uden Alder, 62.500 kr. 

SIND Frederikshavn Lokalafdeling: Drift, foredrag, Sindets Dag, udflugter, netværks-

grupper og SIND for unge, 42.000 kr. 

De Syges Vel: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Røde Kors I Frederikshavn: Udflugt, aktiviteter for frivillige og aktiviteter for samaritter, 

12.500 kr.   

Høreforeningen, Frederikshavn Lokalafdeling: Drift, udflugter og foredrag, 12.000 kr. 

Natteravnene i Frederikshavn: Drift, arrangementer og kursus, 12.000 kr. 

Bedre Psykiatri Vendsyssel: Netværksgrupper, foredrag, samarbejde med ungdoms-

uddannelse og Sindets Dag, 25.000 kr. 

Integrationscaféen: Husleje/drift, udflugt og aktiviteter, 45.000 kr. 

Toldboden: Drift, husleje, aktiviteter og fællesarrangementer, 28.000 kr. 

Frivilligt Samråd i Sæby og omegn: Drift og arrangementer, 13.500 kr. 

Ventilen i Frederikshavn: Drift, uddannelse af frivillige, aktiviteter, 20.000 kr. 

Sæby Handicapgruppe: Drift, foredrag, ledsagerudgifter til aktiviteter og rejser, 49.000 

kr. 

Pensionistforeningen Munkegården: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 

Mob Din Krop IF: Husleje/drift, uddannelse af instruktører, Sindets Dag, 50.000 kr.   

 

Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering: 

Aktivitetshusets Venner: Udflugter og arrangementer, 8.000 kr. 

Røde Kors i Sæby, Besøgstjenesten: Drift, arrangement og Infodag, 5.000 kr. 

Hjerneskadeforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 2.000 kr. 

Kvissel Pensionistforening: Husleje og udflugter, 8.000 kr. 

Ældre hjælper Ældre i Sæby: Drift og arrangementer, 6.000 kr. 

Frederikshavn Pensionistforening: Udflugt og aktiviteter, 8.000 kr. 

Støtte- og Krisevagtforeningen, Frederikshavn Krisecenter: Drift og arrangement, 

7.000 kr. 

Frederikshavn Modeljernbaneklub: Drift, 4.000 kr. 

Frederikshavn Billiardklub af 1984: Drift/husleje, 4.000 kr. 

Hyggeklubben Skagen: Udflugt, 1.000 kr. 

DCAA - Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder: Etablering af lokalportal, 5.000 kr. 

Din Genbrug Mission Afrika, Skagen: Udflugt, 4.000 kr. 

Kristelig Handicapforening: Sommerlejr til Christian, 1.000 kr. 

ULF: Drift og aktiviteter, 8.000 kr. 

Præstbro Seniorklub: Drift og udflugter, 8.000 kr. 

Lupus Nord, Gigtforeningen: Drift, 2.500 kr. 
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Netværkscaféen, Kræftens Bekæmpelse: Drift af café, 4.000 kr. 

Astma- og Allergiforeningen, Luftballonen: Deltagergebyr, 2.600 kr. 

City Bowl, Udflugter, 4.000 kr. 

Hyggeholdet i Dybvad: Udflugt, 4.000 kr. 

KOL Netværksgruppe, Frederikshavn: Drift, udflugt og aktiviteter, 4.750 kr. 

Ålbæk/Hulsig Pensionistforening: Udflugt og arrangementer, 6.500 kr.  

Minibyen i Sæby: Drift og studietur, 8.000 kr. 

Lokalforeningen Nordjylland, Udflugt, 4.000 kr. 

Centerrådet, Støtteforeningen til Dagcenter Ingeborgvej: Aktiviteter og udflugter, 

8.000 kr. 

Senior Rap Rapperne: Drift, aktiviteter og udflugter, 10.000 kr. 

Seniortræf, Den Selvejende Institution Kulturhuset Værestedet: Drift og aktiviteter, 

8.000 kr. 

Hørby Pensionistforening: Aktiviteter og udflugter, 8.000 kr. 

Dansk Handicap Forbund Frederikshavn: Drift og udflugter, kr. 5.500 kr. 

Skærum Voksenforening: Drift og udflugt, 8.000 kr. 

Foreningen Dansk Døvblinde: Deltagelse i ERFA-Gruppe, 1.000 kr. 

Krystalcaféen: Drift af café, 10.000 kr. 

Den Svenske Sømandskirke: Socialt samvær, 4.000 kr. 

Sydbyens Venner: Fest for frivillige, 4.000 kr. 

Dansk Præmaturforening: Foredrag, 4.000 kr. 

Strandgårdens Venner: Udflugt og aktiviteter, 5.500 kr. 

Osteoporoseforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 8.000 kr. 

Hyggeklubben i Sæby: Drift og aktiviteter, 5.625 kr.  

Hjerteforeningen i Sæby: Foredrag og drift af café. 8.200 kr. 

Nordjysk Arbejdsskade Forening: Drift og arrangement, 4.000 kr. 

Livsvilje: Drift af café, 4.000 kr. 

Gigtforeningen, Frederikshavn Lokalgruppe: Drift og udflugter, 7.000 kr. 

Natteravnene i Skagen: Drift og arrangementer, 7.000 kr. 

Foreningen Sundhed og Trivsel: Foredrag og arrangementer, 8.000 kr. 

Klub Aktiv i Strandby: Udflugter, aktiviteter og arrangementer, 9.200 kr. 

Frederikshavn Handicap Idræt: Udflugt, 4.000 kr. 

Sysselklubben: Husleje, udflugter og aktiviteter, 8.000 kr. 

Skagen Handicap Forbund: Drift, 8.000 kr. 

 

Ansøgning, som indstilles til afslag: 

Matematikcenter:  

Foreningen indstilles til afslag, da foreningens egenkapital overstiger 125.000 kr. En 
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forening må, ifølge retningslinjerne for § 18, ikke have likvide midler over 125.000 kr. 

Overstiger en forening denne grænse, er foreningen ikke berettiget til § 18 tilskud fra 

Frederikshavn Kommune.   

 

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 Matematikcenter. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. December 2015 

1. Godkendt med bemærkning om, at ansøgningen fra Unikt Netværk udsættes og be-

handles på kommende møde, idet der ønskes uddybende oplysninger om den nyetable-

rede forening. 

2. Taget til efterretning. 

3. Der meddeles afslag på ansøgningen fra Matematikcentret. 

 

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen 

 

 
Bilag 

§ 18 2016, 1. uddeling – ansøgninger over 10.000 kr. 

§ 18 2016, 1. uddeling – ansøgninger under 10.000 kr. 

§ 18 2016, 1. uddeling – ansøgning indstillet til afslag. 
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2. Indsatser i 2016 for ældrepuljemidler 

på Sundhedsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

Fra 1. januar 2016 overgår projekterne for Ældrepuljemidlerne til at være 

driftsopgaver. 

I det følgende beskrives overordnet hvordan de 2 projekter på Sundheds-

udvalgets område vil overgå til driften, med samlet 3 mio. kr.. Det drejer sig 

om projekterne ”Forebyggelse af ensomhed og isolation” (forebyggende 

hjemmebesøg) og Nedbringelse af ventetid på genoptræning.  

  

A)    Forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning pr. 1.1.2016 - 

0,5 mio.kr. 

  

Med udgangspunkt i oplægget for den nye lovgivning vedr. forebyggende 

hjemmebesøg, tilføres området fra 1.1.2016 0,5 mio. kr. til fremtidig drift af 

forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning med elementer fra ældre-

puljeprojektet ”Forebyggelse af ensomhed og isolation” 

  

Lovgivningen indebærer: 

- Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 

år til 80 år (nyt) 

- Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 

år til 79 år (nyt - en del var omfattet af ”Ensomheds- og isolations-

projektet”) 

- ’Tryghedsbesøg’ til alle 75-årige 

- Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i den enkelte kommu-

nens kvalitetsstandard 

- Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet 
  

Hjemmehjælpskommissionens rapport fra 1. juli 2013, danner baggrund for 

det nye lovforslag om lovpligtige forebyggende hjemmebesøg. Ifølge rap-

porten er anbefalingen, at de forebyggende hjemmebesøg i højere grad 

skal tage udgangspunkt i det differentierede ældrebillede, hvor mange 75+ 

årige lever et aktivt liv, mens der er borgere under 75 år, der vil have stor 

gavn af et forebyggende hjemmebesøg. Risikogrupper, der bør have besøg 

tidligere, er borgere, som har været igennem belastende livsforandrende 

begivenheder, som f.eks. tab af ægtefælle, borgere med overforbrug af 

alkohol, borgere udskrevet fra et længerevarende hospitalsophold, borgere 

med sansetab og borgere der er isoleret i særlig grad. 

  

Fremtidig drift 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/27888 

 Forvaltning: CSP 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SUU 
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Tryghedsbesøg til 75 årige vil, som i dag, blive tilbudt som fælles informati-

onsarrangementer, med efterfølgende tilbud om individuelle besøg til de 

borgere, der ikke deltager. I dag tager ca. 67 % imod tilbuddet om fælles-

møde eller et individuelt besøg. Det forventer vi ikke vil ændre sig i forbin-

delse med den ny lovgivning. 

  

Fravalget af besøg ligger allerede på nuværende tidspunkt fortrinsvis i åre-

ne fra 76 – 79 år  

  

Statistik viser, at 42,4 % af de 76-79 årige er enlige, og altså en gruppe vi 

fortsat skal have særlig fokus på. Vi forventer derfor ikke, at der fra denne 

aldersgruppe frigives ret mange personaleressourcer til at varetage risiko-

grupperne i alderen 65-74 årige. Derfor vil tilførslen op 0,5 mio. kr. fortrins-

vis bruges til personaleressourcer. 

  

Fremadrettet vil fokus fortsat være på:  

·         Nye 65 årige som er registreret som enke/enkemand og alene 

boende på adressen 

·         Enker/enkemænd, i alderen 66-75 år, som vi allerede har kon-

takt med i forbindelse med   projekt ” Ensomhed og isolation”, og 

har behov for opfølgning. 

·         Hjemmeboende ægtefæller, der har sin mand/hustru på pleje-

center 

·         Nye enker/enkemænd i fra 65 år og opefter, som tilbydes besøg 

efter 6 uger og igen efter 6 mdr. 

  

Dødsstatistikken for 2014 viser, at der døde 597 af Kommunens borgere i 

aldersgruppen 65-99+ år.   

Vi må forvente at ca. halvdelen af disse 597 døde efterlader en ægtefælle 

der skal have besøg. 

  

Samarbejdet med frivillige, organisationer mm. vil fortsætte uændret, med 

henblik på at sluse ældre ensomme ind i sociale netværk. Fx sorg og livs-

modsgrupper i samarbejde med kirke og Ældresagen, henvisning til aktivi-

teter via Aktivtældreliv.dk. 

Desuden har Sundhedscentrene i 2015 opstartet Cafe Pot & Pande, på 

baggrund af erfaring fra Ensomheds- og isolationsprojektet. Her mødes 

udvalgte borgere 5 gange, for at lære at lave mad af sundhedscentrets 

fagpersonale. Efter madlavningen spiser gruppen sammen. Målet er at 

skabe netværk i en lille gruppe, som forhåbentlig kan fortsætte med at mø-

des og spise sammen efterfølgende. Denne aktivitet vil også fremadrettet 

blive prioriteret, og forsøgt overdraget til en interesseorganisation. 
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B.   Nedbringelse af ventetid på genoptræning - 2,5 mio. kr. 

  

Tidligt igangsat og målrettet genoptræning er en forudsætning for, at de 

borgere som rammes af en ulykke eller sygdom bliver i stand til i størst 

mulig grad, at genvinde deres tidligere funktionsniveau og hermed deres 

selvhjulpenhed og livskvalitet. Genoptræning er således en sundhedsmæs-

sig og samfundsøkonomisk god investering.  

  

For at sikre en rettidig og effektiv genoptræning af alle borgere i Frederiks-

havn Kommune, blev der i forbindelse med Ældrepuljen i 2014 afsat midler 

til at sænke ventetiden på såvel genoptræning efter en sygehusindlæggel-

se jf Sundhedslovens § 140, samt genoptræningen af ældre og handicap-

pede efter et sygdomsforløb i hjemmet jf Servicelovens § 86. Ventetiden på 

opstart af genoptræningen blev med denne ressourcetilførsel ændret fra 3 

uger til 2 uger.  

  

I forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne fra ”Det nære Sundheds-

væsen”, blev der i 2015 og fremadrettet afsat 1,5 mio. kr. årligt til en kapa-

citetsforøgelse for at nedbringe ventetiden til genoptræning efter en syge-

husindlæggelse yderligere, således at denne kunne reduceres til 1 uge.  

Der blev i den forbindelse indgået en samarbejdskontrakt med de private 

fysioterapiklinikker i Kommunen. Denne kontrakt løber til april 2016, hvorfor 

der skal tages politisk stilling til om den skal forlænges.  

  

Antallet af genoptræningsforløb efter en sygehusbehandling, er i 2015 ste-

get med yderligere 15 % svarende til 351 forløb, i forhold til 2014.   

  

Fremtidig drift 

For at opretholde det nuværende serviceniveau på genoptræning og her-

med sikre, at borgene hurtigt får igangsat deres genoptræning, ønskes det 

at 2,5 mio. kr. fra Ældrepuljen tilføres som faste driftsmidler til de nuværen-

de fysio- og ergoterapeut ressourcer på Træningsområdet, således at ven-

tetiden fortsat holdes på 2 uger. 

  

Ønskes det at ventetiden på genoptræning jf Sundhedslovens § 140, fortsat 

skal være på 1 uge, skal samarbejdskontrakten med de private fysioterapi-

klinikker fornyes fra april 2016.  

  

Sagen sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og CenterMED Sund-

hed og Pleje inden behandling i Sundhedsudvalget. 

 

 

Beslutning Ældrerådet en 23-11-2015 

Ældrerådets høringssvar: 
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Det er med stor forundring, at Ældrerådet (ÆR) konstaterer, at ”Ensom-

heds- og isolations-projektet/Forebyggende hjemmebesøg” er blevet redu-

ceret med 0,5 mio. kr. 

Årsagen til ÆR´s store forundring skyldes, at ”Ensomheds- og isolations-

projektet har været en stor succes. 

Med en tildeling på 0,5 mio. kr. frygter ÆR, at projektet ikke kan forsætte 

denne succes, ligesom det kan frygtes, at aktiviteterne ”Cafe Pot og Pande” 

og ”Udflugter” ikke kan fortsætte. 

Målgruppen for ”Ensomhed blandt ældre” er bl.a. alle enker/enkemænd 

mellem 65 og 74 år, der bor alene. Ifølge Danmarks Statistik har Frederiks-

havn Kommune 1152 borgere, der er enker/enkemænd i denne alders-

gruppen. 

 

Af sagsfremstillingen fremgår, at madlavningen (Cafe Pot og Pande) forsø-

ges overdraget til en interesseorganisation. ÆR stiller sig meget tvivlende 

overfor, om der er en interesseorganisation, der kan løfte opgaven. 

 

Indførelsen af det nye lovforslag om Lovpligtige forebyggende hjemmebe-

søg vil også betyde, at en større kreds af borgere skal besøges, hvilket 

igen kan betyde øget pres på de tildelte midler, således at projektet ”En-

somheds- og isolationsprojektet”, og dermed borgerne der har gavn af pro-

jektet, bliver ”taberne”. 

 

I tilslutning hertil konstaterer ÆR at projektet ”Nedbringelse af ventetid på 

genoptræning”, uændret har fået tildelt 2.5 mio. kr. 

ÆR har aldrig modtaget en status på dette projekt - har de iværksatte tiltag 

på 

området nedsat ventetiden? 

 

Med baggrund i ovenstående foreslår ÆR, på det kraftigste, følgende for-

deling: 

A)                        Kr. 1,0 mio. tilgår driften af forebyggende hjemmebesøg, 

jf. ny lovgivning pr. 1.1.2016. 

B)                         Kr. 2,0 mio. tilgår driften af nedbringelse af ventetid på 

genoptræning. 

 

Ælderådet foreslå endvidere, at der indledes ny forhandling med de private 

fysioterapiklinikker, med henblik på indgåelse af ny samarbejdskontrakt, for 

at fastholde ventetiden på 1 uge på genoptræning jf. Sundhedslovens § 

140. 

 

 

Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 

Handicaprådet tiltræder indstillingen. 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 

– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  

 

 

Indstilling 

Socialdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget godkender at Ældrepulje-

midlerne på Sundhedsudvalgets område overgår til driften med følgende 

fordeling: 

A)    Kr. 0,5 mio. tilgår driften af forebyggende hjemmebesøg jf. ny lov-

givning pr. 1.1.2016 

B)    Kr. 2,5 mio. tilgår driften af nedbringelse af ventetid på genoptræ-

ning fra 3 til 2 uger 

C)   Der skal primo 2016 tages politisk stilling til, om der skal indledes 

ny forhandling med de private fysioterapiklinikker, med henblik på 

indgåelse af ny samarbejdskontrakt, for at fastholde ventetiden på 

1 uge på genoptræning jf. Sundhedslovens § 140. 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

A. Godkendt. Der udarbejdes en evaluering af indsatsen i forhold til en-

somhed, når der er gået et år. 

B. Godkendt. 

C. Genoptages på møde primo 2016 med henblik på at indlede forhand-

ling om ny samarbejdskontrakt. 

 

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen 
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3. Orientering om status på fusionen af 

træningscentre og sundhedscentre 

 

Sagsfremstilling 

I det følgende gives en orientering om status på fusionen af Træningscen-

trene og Sundhedscentrene. 

  

På personalemøder i uge 22 2015 blev medarbejderne på Træningscentre-

ne og Sundhedscentrene informeret om tankerne, om en mulig fusion af de 

2 områder. Den endelige politiske beslutning kom med budgetvedtagelsen 

primo oktober 2015. 

  

  

Milepæle i processen ind til nu: 

- En god proces med involvering af tillidsrepræsentanter og ar-

bejdsmiljørepræsentanter og ledelse som bl.a. har skabt en dre-

jebog/køreplan for fusionsprocessen. 

- Udsendelse af nyhedsbrev med status for fusionsprocessen. 

- Fastlæggelse af navn til det nye område og den fusionerede afde-

ling 

  Områdenavn: Sundhed, Træning og Aktivitet 

Områdeleder Susanne Thaarup 

  

  Afdelingsnavn: Sundhed og Træning 

Bestående af: 

Sundheds- og Træningscenter Skagen 

Sundheds- og Træningscenter Frederikshavn 

Sundheds- og Træningscenter Sæby 

Leder Helle Yding Kooij   

  

- Lokal MED har aftalt AMR- og TR-struktur for det samlede områ-

de Sundhed, Træning og Aktivitet 

- Sundhedscentre og Træningscentre har afholdt en fælles tema-

dag om kerneopgaven og der pågår opfølgning på temadagen 

med henblik på at skabe fælles forståelse mellem de 2 områder 

- En fælles programpjece for Sundhed og Træning er under udar-

bejdelse 

- Planlægning ift. økonomistyring pågår i tæt samarbejde med øko-

nomicenteret 

          

  

Videre plan 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32425 

 Forvaltning: CSP 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SUU 
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Der er tæt kontakt mellem ledelse og tillidsvalgte, og der afholdes løbende 

møder, med henblik på at fastholde og videreudvikle den gode proces i 

fusionen. Dette fortsættes efter ”Sundhed og Træning” er i drift. 

Videre arbejde med at øge kendskabet Sundhedscentre og Træningscentre 

imellem, med henblik på at øge samarbejdspotentialet yderligere, både 

fagligt og organisatorisk. 

  

Kendetegnet for hele processen er, at både ledere og medarbejdere har 

gået til fusionen med nysgerrighed og engagement. Den nye afdeling er i 

drift fra 1.1 2016.  

  

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 

  

 

 

Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 

– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  

  

  

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget tager orien-

teringen til efterretning. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen 
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4. Møde i Det fysiske Sundhedspanel – forår 2016 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Sundhedsudvalget inviterer 1 - 2 gange om året Det fysiske Sundhedspanel til dialog om 

sundhed.  

 

Dialogen tager udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik. På skift vil de 

5 rammesætninger, som er omdrejningspunkterne i politikken være til drøftelse. 

 

I oktober 2015 var temaet ”Den kompetente borger”. 

 

Det foreslås, at næste møde mellem Sundhedsudvalget og Det fysiske Sundhedspanel 

afholdes i forlængelse af udvalgsmødet tirsdag den 12. april kl. 16.00 – 18.00. (Sund-

hedsudvalgets ordinære møde afholdes denne dag fra 15.00 – 16.00) 

 

Temaet for dialogen anbefales at være ”Ulighed i sundhed” og Center for Arbejdsmarked 

og Center for Unge inddrages som oplægsholdere. 

 

Det foreslås, at der inden mødet udsendes et spørgeskema til Det elektroniske Sund-

hedspanel med afdækkende spørgsmål, som kan berige dialogen på mødet. 

 

Sagsnr:13/6410 

Forvaltning: CSP 

Sbh: mskr 

Besl. komp: SUU 

Indstilling  

Social og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget: 

1. Beslutter tidspunktet for forårsmødet 

2. Beslutter tema 

3. Beslutter at administrationen udarbejder et spørgeskema omkring ”Ulighed i 

sundhed”, der forlods udsendes til Det elektroniske Sundhedspanel  

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

Sundhedsudvalgsmødet den 12. april 2016 starter kl. 15. 

 

1. 12. april 2016 kl. 16-18. 
2. Ulighed i Sundhed 
3. Godkendt. 

 

 

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen 
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5. Opnormering af natsygeplejen på Ka-

staniegården 

 

Sagsfremstilling 

 

Baggrund 

Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere og sygehusene mere 

specialiserede. Parallelt med denne udvikling bliver der flere behandlings-

krævende ældre og flere mennesker med kronisk sygdom. Disse ændrin-

ger fordrer et veludbygget nært sundhedsvæsen, der har kompetencer til at 

løfte mere akutte indsatser, f.eks. i relation til de ældre medicinske patien-

ter, og til at sikre tidlig opsporing, rehabilitering og understøttelse af borge-

rens egen mestringsevne. Kommunerne arbejder derfor med udvikling af 

sygeplejefaglige kompetencer i sygeplejen – herunder bl.a. i akuttilbud. 

Akuttilbud har til formål dels at forebygge indlæggelser og genindlæggelser 

og dels hurtigt at hjemtage borgere fra sygehus, når der ikke (længere) er 

behov for sygehusindlæggelse. De akutte kommunale sygepleje- og reha-

biliteringsindsatser vil primært være målrettet borgere, der ikke har behov 

for indlæggelse på sygehus, men hvor borgeren heller ikke kan håndteres i 

den almindelige kommunale sygepleje. 

Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL har i 2012 udarbejdet en defi-

nition af kommunale akutte pleje- og rehabiliteringsindsatser. Iflg. definitio-

nen skal akutte kommunale tilbud døgnet rundt kunne levere en række 

sygeplejeindsatser, som kræver en række særlige kompetencer hos de 

involverede sundhedspersoner. 

Sundhedsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til faglig opnormering, 

så der kan være døgndækning med sygeplejersker på Kastaniegården.  

 

Sundhedsaftalen 2015 – 2018 

Akuttilbud er en del af Sundhedsaftalen i Region Nordjylland. Jævnfør af-

snit 5, Behandling og Pleje er der indgået aftale om øget fokus på kommu-

nale akutfunktioner. 

Der er ligeledes i afsnit 5.2.2. indskrevet, at der skal ske en sikring af diffe-

rentierede tilbud med udgangspunkt i borgerens ressourcer. 

 

Akuttilbud i Frederikshavn Kommune 

Borgernes behov for behandling og pleje har gradvist ændret sig til nu og-

så at omfatte akutfunktioner.   

Den akutte indsats kan foregå ved: 

 Udgående funktion: I Den kommunale sygepleje mærkes kom-

pleksiteten generelt, og der er allerede etableret udgående funkti-

on, der varetager akutopgaver. Her kan læger i almen praksis be-

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/30989 

 Forvaltning:  CSP 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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de en kommunal sygeplejerske om at tilse en borger indenfor en 

aftalt tid ned til indenfor 1 time. Sygeplejerskerne er opkvalificeret, 

og alle, der har 2 års erfaring udfører akutfunktioner. 

 

 Akutpladser: Jævnfør Sundhedsstyrelsens, Danske Regioner og 

KLs definition på akutpladser, anbefales der døgndækning af sy-

gepleje. Det anbefales ligeledes, at der indgås særlige aftaler om 

lægedækning og rammedelegering. Tilbuddet skal være et tilbud, 

der er mere hensigtsmæssigt for borgeren end en indlæggelse. De 

økonomiske omkostninger for borgere, der kommer på en akut-

plads, bør ligeledes afklares.  

 

Frederikshavn Kommune kan ikke leve op til Sundhedsstyrelsens anbefa-

linger til akutpladser på nuværende tidspunkter.  

 

Kastaniegården 

Kastanjegården er et af Frederikshavn Kommunes aflastningssteder. Her 

mærkes de ændrede opgaver kraftigt, fordi mange af de borgere, der ud-

skrives hertil, har komplicerede forløb med omfattende behov for sygepleje 

af akut karakter i døgnets 24 timer.  

Reelt fungerer Kastaniegården allerede i dag som et akutlignende sted, 

fordi kommunen jævnfør Sundhedsaftalen er forpligtiget til at modtage 

borgeren, når denne er færdigbehandlet på sygehuset.  

Frederikshavn Kommune opfylder i dag forpligtigelsen til at tage færdigbe-

handlede borgere hjem straks. Det betyder imidlertid, at opgaveløsningen 

på Kastaniegården er under stærkt pres, og der er behov for tilførsel af 

resurser, så der kan etableres døgndækning af sygeplejersker. 

Frederikshavn Kommune kan dermed komme et skridt nærmere egentlige 

akutpladser. 

 

Kastaniegårdens oprindelige funktion 

Kastaniegården er et aflastningssted beliggende i den nordlige ende af 

Frederikshavn By. Den hører organisatorisk under plejecentrene i Center 

for Sundhed og Pleje. 

På Kastaniegården er der 33 aflastningsboliger med tilknyttet aktivitets- og 

træningssal placeret i de tre etager i fløjen ud mod Barfredsvej. Personalet 

er sammensat af social- og sundhedsassistenter, social og sundhedshjæl-

pere, sygeplejersker, træningspersonale og køkkenpersonale. 

Målgruppen er borgere, der kommer i en situation, hvor de har behov for 

særlig omsorg og pleje og ikke kan passes i eget hjem.  

Det er Visitationsenheden, der ud fra en konkret individuel vurdering træf-

fer afgørelse om, hvorvidt en borger skal tilbydes aflastningsophold. Hvis 

borger bevilges et aflastningsophold, er det muligt at søge om genoptræ-

ning under opholdet - både hvis borger kommer fra et sygehusophold eller 
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fra eget hjem. 

Borgere, der udskrives fra sygehus udenfor Visitationens åbningstid, kan af 

Hjemmesygeplejen henvises til Kastanjegården i det omfang, der er en 

ledig plads.  

 

Ændring af opgaverne og målgruppen  

De borgere, der udskrives fra sygehuset til aflastning, er imidlertid blevet 

stadig dårligere. I dag kræver de fleste mere sygepleje – også af mere 

kompleks og akutlignende karakter, hvor der er større behov for at kunne 

få hurtig lægefaglig rådgivning og bistand. 

Tempoet på aflastningspladserne og flowet af borgere er nu så højt, at der 

allerede i dag udføres opgaver svarende til et ”akutsted”.  Det er et krav til 

stedet, at der modtages midlertidige borgere med mangeartede og kom-

plekse lidelser.  

Dertil kommer, at rigtig mange af de borgere, der er på Kastaniegården, 

har behov for særlig omsorg i form af samtaler om deres sygdom, og hvad 

den betyder for deres livssituation. De har ligeledes pårørende, der ofte er 

ramt af krise, fordi deres nærmeste har pådraget sig en kompleks eller 

livstruende sygdom. For at give tryghed og understøtte helbredelsen er det 

nødvendigt, at samtaler og støtte er en del af de opgaver, der udføres på 

Kastaniegården.   

Med ændring af opgaverne bliver målgruppen en anden. Der er opstået et 

stærkt behov for en opnormering af medarbejdere med sygeplejerske ud-

dannelse og mere specialiseret viden og erfaring, som kan dække behovet 

i døgndrift. 

Kastaniegården fungerer i realiteten ikke mere som et egentligt aflast-

ningssted, men et akutlignende sted med komplekse borgere, hvoraf nogle 

har brug for genoptræning. 

 

Faglig opnormering 

Kastaniegården har behov for sygeplejerske opnormering svarende til kr. 

0,3 mio. til iværksættelse af døgndækning med sygeplejersker. 

Beløbet foreslås dækket af puljen til afledte udgifter i forbindelse med 

Sundhedsaftalen. Bevilling af midlerne skal ses i lyset af Socialudvalgets 

fortsatte prioritering af Ældrepuljens midler til opkvalificering af plejeperso-

nalet på Kastaniegården. 

Sagen sendes til høring i CenterMED i Sundhed og Pleje, Ældrerådet og 

Handicaprådet samt til efterfølgende orientering i Socialudvalget. 

 

 

Beslutning Ældrerådet en 23-11-2015 

Ældrerådets høringssvar: 

Ælderådet støtter opnormeringen – samtidig ønskes en afklaring af de 

økonomiske omkostninger for borgerer, der kommer på en akutplads. 
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Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 

Handicaprådet tiltræder indstillingen. 

 

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 

– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  

 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

1. afsætter kr. 0,3 mio. til opnormering med natsygeplejen på Kasta-

niegården  

2. at midlerne disponeres fra Puljen til udgifter afledt af Sundhedsaf-

talen 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

1. Godkendt. 

2. Godkendt. 

 

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen 
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6. Forslag om maskinel dosisdispensering 

 

Sagsfremstilling 

Handicaprådet vil gerne give en anbefaling omkring en højere andel af 

Maskinel Dosisdispensering til borgere i Frederikshavn kommune, ikke 

mindst på handicappede borgeres side. 

Baggrunden for dette oplæg er, at der er en særdeles markant lille fejlrisiko 

ved den Maskinelle dosisdispenseringer, angiveligt på 0,0003 %. Den fejl-

doseringsprocent, der sker ved manuelle doseringer er jo et af de større 

problemer i hele sundhedsvæsnet, hvorfor en Maskinel Dosisdispensering 

markant vil reducere denne fejlmulighed.  

Dette vil, for nogle handicappede borgere, give dem mulighed for at kunne 

være mere selvhjulpne mht. indtagelse af medicin.  

  

Handicaprådet anser det som en fordel for vore handicappede borgere, og 

andre, at den tid sygeplejersker anvender til manuel dosering, kan anven-

des på andre sygeplejerskeopgaver. Der vil ligeledes være et rent ar-

bejdsmæssigt aspekt for den enkelte sygeplejerske, der med Maskinel 

Doseringsdispensering, undgår det EGA at trykke tabletter ud fra blister-

pakninger. 

  

Jf. bilag anslås at Frederikshavn kommune vil kunne hæve andelen af Ma-

skinel Dosisdispensering med en faktor 3.  

Der vil fortsat være borger hvis dosering er så svingende, at Maskinel Do-

sisdispensering ikke er egnet, men der vil være en stor andel borgere der 

kan få glæde og sikkerhed med denne løsning.  

 

Der ses et fald over perioden 2010 – 2014 af andelen af borgere der er på 

Maskinel Dosisdispensering, hvor en af årsagerne kan være FMK (Fælles 

Medicin Kort). 

  

Da Handicaprådet ikke har det nødvendige grundlag for en detaljeret be-

skrivelse af Maskinel Dosisdispensering, vil Handicaprådet gerne løfte for-

slaget op til videre behandling i Sundhedsudvalget. 

  

 

Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 

Handicaprådet anbefaler Sundhedsudvalget at tage sagen op. 

 

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 

– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  

  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32573 

 Forvaltning:  LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Supplerende sagsfremstilling 

Der deltager en repræsentant fra Hjemmesygeplejen der vil fortælle om, 

hvad dosisdispensering er. 

 

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

Orienteringen tages til efterretning. Der arbejdes videre med mulighederne 

for maskinel dosisdispensering. Sendes til KLU til drøftelse. Handicaprådet 

tilbydes, at Charlotte Lyng kan deltage i møde med orientering om maski-

nel dosisdispensering. 

 

 

Bilag 

Hvorfor er der potentiale i dosispakket medicin SH version 2015 22 

okt.pptx (dok.nr.189001/15) 

Kopi af Dosisdispensering kommuner 2010-2014.xls (dok.nr.188996/15) 
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7. Opfølgende temadag - sundhed og be-

skæftigelse 

 

Sagsfremstilling 

Resumé 

På møder i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og 

Børne- og Ungdomsudvalget i september og oktober måned 2015 blev det 

politisk godkendt at afholde endnu en temadag vedrørende samarbejde 

mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Temadagen er en opfølgning 

på temadagen ”Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedspa-

rathed”, der blev afholdt den 4. juni 2015.  

  

Formålet med nye temadage 

I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentan-

ter fra Center for Arbejdsmarked, Center for Unge og Center for Sundhed 

og Pleje. Det overordnede formål med opfølgningen er, at sætte fokus på 

mere og styrket samarbejdet mellem områderne. Ambitionen er at lave 

forbedringer i den fælles indsats, herunder at skabe øget kendskab og vi-

den om de tilbud, der er i kommunen. Derudover introduceres begrebet 

relationel koordinering, der med succes anvendes i Center for Social og 

Sundhedsmyndighed, som en metode til tværgåede samarbejde. Afslut-

ningsvist laves der en opsamling med konkrete aftaler for det videre samar-

bejde. Fokus er på det simple og virkningsfulde samarbejde med enkle og 

målbare initiativer.  

  

Udvælgelse af temaer 

I Frederikshavn Kommune er psykiske lidelser og bevægeapparatet de 2 

områder, hvor der er flest sygemeldte borgere. De udgør hver omkring 40 

% af samtlige sygemeldte borgere. Arbejdsgruppen har derfor forslået, at 

afholde temadagene over 2 dage med en dag til hvert emne, hhv. psykiske 

lidelser og bevægeapparatet.   

  

Hertil skal det bemærkes, at det falder godt i tråd med de af Sundhedssty-

relsens Forebyggelsespakker, som centrene har fokus på i 2015 og 2016. 

 For psykiske lidelser gælder det pakkerne med mental sundhed – 

alkohol – stoffer. 

 For bevægeapparatet gælder det pakkerne med fysisk aktivitet – 

mad og måltider – overvægt. 

Temadagen om psykiske lidelser afvikles primo 2016 og temadagen om 

bevægeapparatet afvikles i august/september 2016. Temadagene skal 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/23219 

 Forvaltning: CAM  

 Sbh:   

 Besl. komp: AMU, SUU, BUU,  

 SOU 
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afholdes en torsdag fra kl. 13-17. Begge temadag følger den samme skabe-

lon. Dog vil de inviterede personer variere i relation til emnet.  

  

Temadag – psykiske lidelser  

Målgruppen: Ledere, faglige koordinatorer, evt. frontpersonale fra Center for 

Handicap og Psykiatri (Støttecentrene, Fontænehuset, Nordenfjord, Mis-

brugsbehandling og Socialt udsatte), Center for Social og Sundhedsmyn-

dighed (Socialenheden), Center for Unge, Center for Arbejdsmarked og 

Center for Sundhed og Pleje.  

  

Indhold:  

1. Siden sidst – opfølgning på sidste temadag 

2. Dagens program samt formålet med dagen.  

3. Kort præsentation af de tilbud / indsatser, vi har i Frederiks-

havn kommune for borgere med psykiske lidelser. 

a. Relevante aktører fremlægger, hvilke tilbud /muligheder der 

er inden for deres område: Hvem gør hvad? Hvem må 

hvad?  

b. Workshop: Overskrift: Hvor er der synergi i at samarbej-

de? Fokus på det enkle samarbejde.  

  

4. Relationel koordinering: Præsentation af begrebet og en skabe-

lon til at bruge metoden i praksis. Social- og Sundhedsmyndighed 

fortæller om metoden og dens anvendelse i praksis.  

5.   Fremlæggelse af en typisk kompleks case, som kræver samar-

bejde på tværs. 

Workshop: Overskrift: Relationel koordinering – hvordan bruger vi 

metoden i vores tværgående samarbejde? 

  

6.   Konkretisering af muligheder og nye initiativer i samarbejdet 

mellem sundhed og beskæftigelse om borgere med psykiske 

lidelser? 

Hvad er succeskriterierne for borgerne, og hvordan måler vi effek-

ten?  

  

7.   Afslutning og opsamling på konkrete aftaler for det videre 

samarbejde 

  

Temadag – bevægeapparatet  

Målgruppe: Ledere, fagligere koordinatorer evt. frontpersonale fra Center 

for Sundhed og Pleje (Sundheds og Træningscentrene, evt. Projekt faldfo-

rebyggelse), Center for Social og Sundhedsmyndighed (Visitationsenhe-
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den), Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  

  

Indhold: Det samme som ved temadagen om psykiske lidelser, men nu 

rettet mod bevægeapparatet. 

  

 

Indstilling 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og sundhedsdirek-

tøren indstiller at 

1. Orienteringen om afholdelse af de opfølgende temadage tages til 

efterretning 

Politikerne tager stilling til, om de vil deltage i temadagene.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

Taget til efterretning.  

Politikerne inviteres til at deltage i temadagene.  

 

Fraværende. Brian Kjær og Flemming Rasmussen 
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8. Orientering fra møde i Sundhedspolitisk Dia-

logforum 

 

 Åben sag 

Sagsfremstilling  

Resumé 

Der blev afholdt møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 22. oktober 2015. 

Sundhedsudvalget orienteres her fra mødet. 

 

De primære emner på dagen  

Status på Sundhedsaftalen 2015-2018  

Igangsættelse og implementering af sundhedsaftalens indsatser forløber overordnet efter 

planen. Det er vigtigt at kommunerne, også økonomisk, prioriterer de fælles indsatser på 

sundhedsområdet. 

 

Status på praksisplan/underliggende aftale 

Forhandlinger med PLO vedrørende aftaler om sygebesøg og samtaleterapi er for øje-

blikket sat på pause, da der ikke kan opnås enighed om vilkårene for aftalerne. Der hol-

des fast i dialogen med PLO, men den manglende aftaleindgåelse kan få betydning for 

bl.a. sundhedsaftaleprojekter. 

 

Status på økonomiaftalemål 

Samlet set klarer Nordjylland sig godt på økonomiaftalemålene vedrørende forskellige 

typer af (gen)indlæggelser og færdigbehandlingsdage. Der er dog stor variation mellem 

de enkelte nordjyske kommuner på alle mål. 

Der tages en dialog med Region Nordjylland omkring dette. Såfremt nogle sygehuse 

eksempelvis udskriver tidligere end andre, kan dette have stor betydning for genindlæg-

gelser og antallet af færdigbehandlede patienter i sengene. Kommunerne oplever ek-

sempelvis, at mange borgere ved sygehusudskrivelse ikke er ”færdigbehandlede” i sam-

me grad som tidligere. 

 

Ventetid på genoptræning i de nordjyske kommuner blev kort drøftet. På denne bag-

grund udsendes på senere tidspunkt inspirationsmateriale til kommunerne i form af en 

opgørelse af ventetid på genoptræning i de nordjyske kommuner evt. sammenholdt med 

data vedr. genindlæggelser for at klarlægge mulige sammenhænge. 

 

KL’s sundhedsudspil ”Sammen om Sundhed”  

KL’s nye sundhedsudspil skal være med til at fremme det nære sundhedsvæsen på den 

politiske dagsorden (bl.a. i forhold til finanslovforhandlingerne) og skal illustrere den vær-

di, det kommunale arbejde på sundhedsområdet har.  

Dette formidles via 6 borgerfortællinger, som bl.a. sætter fokus på kommunernes opga-

ver og udfordringer i forhold til den ældre medicinske patient, psykiatri, kronisk sygdom, 

demens og børn/unge. 

Sagsnr: 

Forvaltning: CSP 

Sbh: mskr 

Besl. komp: SUU 
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Drøftelse af psykiatrien 

Psykiatrien er en udfordring for kommunerne, bl.a. pga. et stigende antal henvisninger, et 

faldende antal speciallæger, centralisering af regionale behandlingstilbud og behovet for 

at arbejde tværfagligt om borgere med psykiske lidelser (socialområdet, beskæftigelses-

området, misbrugsområdet etc.).  

Sundhedsaftalen 2015-2018 indeholder flere projekter, som skal medvirke til håndterin-

gen af udfordringerne på psykiatriområdet, og der blev på mødet derudover drøftet hånd-

tering af denne borgergruppe på tværs af forvaltninger, inddragelse af frivillige/pårørende 

samt eventuelt behov for fælleskommunale indsatser. 

 

 

Indstilling  

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til ef-

terretning 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: Brian Kjær 

 

 

Bilag 

Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 
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9. Udvalgsformanden orienterer 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. december 2015 

Taget til efterretning. 

 

Fraværende: Brian Kjær 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 Lukket sag  

 Sagsnr:  14/219 

 Forvaltning:  LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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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 
   

 

 


