
 

 

 

Dagsorden Sundhedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  3. februar 2009 

Tid 15:00 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.  Afbud fra Irene Hjortshøj  

Fraværende  

Stedfortræder   

Medlemmer Per Nilsson (V) - Formand 

Steen Jørgensen (T)  

Knud Hjørnholm (A)  

Irene Hjortshøj (A)  

Lars M. Møller (V)  

Jytte Schaltz (A)  

Anders Broholm (V)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

1 9456/09 Åben Statistik Træningsområdet 2008 

2 557332/08 Åben Ansøgning fra akutgruppen om tilskud til arbejdet med at 

bevare akutfunktionen i nærområdet 
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1.   Statistik for træning efter Sundhedsloven 

 

Sagsfremstilling 

I følge aftale med Sundhedsudvalget fremlægges statistik vedr. træning efter 

Sundloven for 2008, herunder opgørelse af ventetid i forbindelse med opstart på 

genoptræning.  

Leder af træningsområdet Susanne Thaarup deltager i mødet.  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning - Sundhedsudvalget den 3. februar 2009 

Orienteringen er taget til efterretning.  

 

Fraværende: Irene Hjortshøj. 

 

Bilag 

Statistik Træningsområdet 2008 (dok.nr.9456/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1508 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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2.   Ansøgning fra Akutgruppen om bidrag til arbejdet med at 

bevare akutberedskabet i nærområdet 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning fra en 

gruppe læger og erhvervsfolk fra hele landet, som kalder sig Akutgruppen. Gruppen 

henvender sig med en ansøgning om et bidrag på 25.000 – 50.000 kr. til at støtte 

igangsættelsen af en debat/protest mod lukningen af akutberedskabet på en række 

centrale sygehuse i Danmark.  

  

Akutgruppens mål er på baggrund af videnskabelige undersøgelser og saglige 

argumenter, at få en diskussion med Regeringen, Folketinget og 

Sundhedsstyrelsen om, hvordan man for hele landets vedkommende kan bibeholde 

en akutfunktion på sygehusene. Gruppen argumenterer i ansøgningen for, at man 

med en vis rokering mellem sygehusene vil kunne bibeholde en akut funktion. 

Samtidig vil man kunne skabe en bedre modtagelse og løsning for de medicinske 

patienter, hvor nærhed til familien er vigtig for hurtig udskrivelse. Gruppen 

argumenterer desuden for, at det at bevare akutfunktionerne på sygehusene 

betyder fastholdelse af driftige og innovative borgere, som ellers vil flytte fra 

området.  

  

Gruppen henviser til engelske undersøgelser, der påviser, at 10 kilometers 

afstandsøgning er forbundet med ca. 1 % absolut stigning i mortalitet. 

Frederikshavn og omegn indgår i begrebet  større byer, hvor der ifølge 

Akutgruppen, vil være en markant konsekvens af nedlæggelsen af 

akutberedskabet. 

  

Debatten skal bl.a. skabes ved hjælp af Interaktiv Web, ligesom gruppen er i gang 

med at organisere et møde på Christiansborg, hvor alle politiske partier inviteres 

med, og hvor der vil være indlæg bl.a. fra engelske forskere på området. 

Efterfølgende afholdes møder i de større byer i landet.  

  

Gruppen har rettet henvendelse til en række kommuner og virksomheder i de 

berørte områder og beder om bidrag til at rejse en kapital, som samlet set er i 

størrelsesordenen 300.000 til 350.000 kr. 

3 kommuner i Midtjylland har givet tilsagn om støtte.  

  

På gruppens webside www.bevarakutfunktionen.dk er det muligt at 

melde sig som støtte for sagen. Der er pt. 3.400 e-mailadresser tilknyttet. 

Lægernes e-mailadresser indgår ikke i denne optælling.  

  

Akutberedskabet i Frederikshavn Kommune  

I forbindelse med behandlingen af Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i 

Region Nordjylland, har Frederikshavn Kommune understreget, at vi helst ser et 

Frederikshavn Sygehus med en akutfunktion i lighed med det, der foreslås for 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11717 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: SUU/ØU 
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Thisted-området.  

I det omfang dette ønske ikke har kunnet imødekommes har Frederikshavn 

Kommune stillet krav om, at  

  

 den lægefaglige hjælp er til stede, så borgerne kan føle sig trygge, når 

livstruende sygdom eller ulykke opstår.  

 den lige adgang til sundhedsvæsenet også gælder borgere i Frederikshavn 

Kommune  

 lige adgang til at gøre brug af nye medicinske landvindinger også gælder 

borgere i Frederikshavn Kommune  

 sygehusvæsenet er effektivt, - effektivt på den måde, at borgerne bliver 

raske, når de har været igennem en indlæggelse.  

  

Frederikshavn Kommune har således stillet krav om, at den endelige 

sygehusstruktur indeholder elementer, der kompenserer for de funktioner, der 

falder bort.  

  

Elementer som indgår i beredskabet: 

  

 Etablering af Skadeklinikken i Frederikshavn – en visiteret skadeklinik, hvor 

behandling af mindre skader varetages af læge og plejepersonale  

 Paramedicinerbil, som kører ud fra Frederikshavn Sygehus – i dagtiden 

baseret på sygehuset og om natten hos Falck i umiddelbar nærhed af 

sygehuset  

 Akutbil stationeret i Skagen (dagligt kl. 8.00 og 19.00). Akutbilen er et 

supplement til ambulancetjenesten og er bemandet med 

ambulancebehandler med specialuddannelse.  

 Lægeambulance med regional dækning ved behov  

 Etablering af afsnit OM” ”Opvågning og Modtagelse”, hvor alle 

kompetencer omkring en døgnbemandet opvågningsfunktion og 

akutmodtagelse for lægevisiterede patienter er samlet. Herunder en 

akutstue, der tager sig af de patienter, der i forbindelse med eksempelvis 

overflytning, har behov for intensiv pleje  

 Regionen tilkendegiver, at der i praksisplanlægningen af strukturplanen 

arbejdes med forskellige løsninger, der eksempelvis kan indeholde, at de 

praktiserende læger kan tage det dagakutte i form af mindre sårskader. 

Endvidere arbejdes der på telemedicinske løsninger, der kan understøtte 

lægevagten i Frederikshavn    

  

Frederikshavn Kommune har indgået og indgår stadig i en dialog med Region 

Nordjylland om udviklingen af sygehusstrukturen i forhold til akutberedskabet. Der 

har været nedsat en politisk følgegruppe vedrørende Region Nordjyllands 

strukturplan bestående af politikere fra hhv. Frederikshavn Kommune og Region 

Nordjylland. Følgegruppen har på et møde i september 2008 fulgt op på lukningen 
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af skadestuen og de følgevirkninger, den kan have for borger, kommune og 

sygehus. Fremadrettet vil samarbejdet omkring sygehusstrukturen og 

sundhedsområdet som sådan fortsætte i regi af sundhedsaftalerne.    

 

Økonomiske konsekvenser  

Akutgruppen søger om et bidrag på 25.000 - 50.000 kr.  

 

Indstilling 

Til drøftelse. 

 

Beslutning - Sundhedsudvalget den 3. februar 2009 

Sundhedsudvalget kan ikke anbefale, at der ydes bidrag til akutgruppen.  

Oversendes til Økonomiudvalget. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj  

  

 

Bilag 

Ansøgning fra akutgruppen om tilskud til arbejdet med at bevare akutfunktionen i 

nærområdet (dok.nr.557332/08) 
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3.   SUU - Bruttoliste til 2% budgetreduktioner 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/1119 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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4.   Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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5.   Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Per Nilsson 
   

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Anders Broholm  
   

 

      

Steen Jørgensen 
   

      

Lars M. Møller 
   

 

      

Knud Hjørnholm  
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

 
 


	Underskrifter:

