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1.

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde § 18,

Sagsfremstilling
2. uddeling 2009, Støtte til frivilligt, socialt arbejde § 18 med ans øgnings frist 1. maj
2009.

Åben sag
Sagsnr: 09/3205
Forvaltning: SSAF
Sbh: kabl
Besl. komp: SUU

Der er i alt til udbetaling i sidste runde for 2009, 329.315 kr.
Der er indkommet 48 ans øgninger, hvoraf 14 indstilles til afslag.
Heriblandt er der 1 ans øgning fra Idræts Foreningen Mob din Krop, Idræt for
sindslidende,
som forelægges udvalget uden indstilling.
Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling:
Højskoleudvalget, Sydbycentret, 20.000 kr. til højskole uge 18
Frelsens Hæ r, Skagen, 12.000 til julehjælp 2009
Senior Rap Rapperne, 15.000 kr. sommerudflugt og aktivitet er 2. halvår 2009
Bedre Psykiatri, Vendsyssel, 12.500 kr. hjælp til selvhjælp og aktivit eter 2009
SIND Frederikshavn Lokalafd., 30.000 kr. sommerfest, udflugt og aktivitete r 2009
SIND-NE TTE T, 55. 000 kr. til Sind-Nettet for 2009
Lyspunkt, 15.000 kr. til aktiviteter, fester og udflugter i 2009
Diabetesforeningen Lokalafdeling, 11.000 kr. aktiviteter, udflugter i 2009
Dansk Røde Kors, Frederikshavn, 25. 000 kr. til jul for ensomme og
10.000 kr. til studietur for frivillige og udflugt/fællesarrangement for brugere.

Ansøgninger under 10.000 kr. Sundhedsudvalgets orientering:
Kristelig Handicapforening, 870 kr. til Handicaplejer for borger i Frederikshavn
Kommune
Diskoklubben AK TIV, 5.000 kr. juleafslutning 2008
Osteoporoseforeningen Vendsyssel afdeling, 10.000 kr. til aktiviteter 2009
Rådhuscent errådet, 5.000 kr. udflugter i 2009
LAFS-V, 5.000 kr. til Jobmesse i 2009
Klub Aktiv, Strandby, 5.000 kr. til udflugt
Aalbæk/Hulsig Pensionistforening, 3.200 kr. til seniordans 2009
Torsdagsklubben, Sydbycentret, 2.000 kr. aktiviteter 2009
Sysselklubben, 5.000 kr. til aktiviteter i 2009
Rådhuscent errådet, 5.000 kr. til EDB-udstyr
Rådhuscent errådet, 8.000 kr. til fest for frivillige hjælpere.
City Bowl, 1.000 kr. socialt samvær 2009
Dansk Røde Kors Sæby, 5.000 kr. udflugt for flygtninge 2009
Frederikshavn P ensionistforening, 5.000 kr. udflugter 2009
Lungeforeningen Boserup Minde, 5.000 kr. udflugt 2009
Gigtforeningen, 5.000 kr. udflugt 2009
Dansk Handicap Forbund, Skagen, 5.000 kr. udflugt 2009
Kamillus Frederikshavn, 5.000 kr. til opstart af gruppe i Sæby
Høreforeningen Lokalafd., 6.400 kr. til foredrag
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Hyggeholdet, Dybvad, 3.500 kr. julemarked 2009
De Syges Vel, 10.000 kr. sommerfest og udflugt 2009
Integrationscafeen, Sæby, 5.345 kr. bes øg i s vømmehal og sprogundervisning
Aktivitetsudvalget Ravnshøj Centret, 5.000 kr. til udflugt.
Frederikshavn Multietniske forening, 3.500 kr. til skovtur
Frederikshavn Blinde Idræt, 5.000 kr. til tur til Bornholm.
Ansøgninger som indstilles til afslag:
Jerup Ældreklub, udflugter
Skagen E fterløn og Pensionistforening, aktivit eter 2. halvår 2009
Støtteforeningen Rådhuscentret, udflugt og julefest
Præstbro Seniorklub, aktivit eter 2. halvår 2009
LO’s Tværfaglige Pensionist og efterlønsklub, udflugter og julefrokost
Lyngså og Præstbro Seniorklubber, fælles foredrag
Ældre Sagen Sæby, IT Cafee
Østervrå Pensionistforening, udflugter
Pensionistcentrets Venner, Ravnshøj, sommerfest
Ovennæ vnte foreninger har alle modtaget støtte fra Puljen for
Pensionistforeninger og ældreklubber for 2009 som iflg. vedtægterne skal dække
de ans øgte formål.
Proppen, § 18 støtter ikke instrukt ørløn, administration ansøges i 1. runde.
Cent errådet, Østervrå Ældrecenter, har fået støtte til aktiviteter 2009 i 1. runde
Rådhuscent errådet, jubilæumsfester henhører ikke under § 18
Senior Idræt Skagen S IS, har fået udbetalt fra Senioridrætspuljen og puljen med
specielle aftaler.
Hjernesagen Frderikeshavn/Læs ø, Hvervekampagne regnes for en
løbende driftsdel og støtte til drift skal søges i 1. runde.
Ansøgninger som forelægges uden indstilling:
Idræts Foreningen Mob din Krop, Idræt for sindslidende, opstart og udvikling af ny
forening.
Indstilling
Forvaltningen indstiller
- at administrationens valgt af tildeling af beløb på over 10.000 kr. godkendes
- at administrations valgt af tildeling af beløb på under 10.000 kr. tages til
efterretning
- at administrationens valgt af ans øgninger som ikke får tildelt midler i 2. runde
godkendes.
- at Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte hvorvidt Idrætsforeningen, Mob din
krop, kan komme i betragtninge til tildeling af midler fra puljen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Godkendt som indstillet.
Idrætsforeningen Mob din Krop bevilges 60.000 kr.. Fra 2010 s øges foreningen
indplaceret i budgettet.
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Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Bilag
Ansøgning fra Idrætsforeningen Mob din krop (dok.nr.52244/09)
Ansøgninger der har fået afslag (dok.nr.52242/09)
Ansøgninger under 10.000 kr. (dok.nr.52239/09)
Ansøgninger over 10.000 kr. (dok.nr.52234/09)
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2.

Forslag til proces for at fremme samarbejdet i Frivilligt Samråd

Sagsfremstilling
Det har været s vært for Frivilligt Samråd at få etableret et velfungerende
samarbejde på t væ rs af de tre lokale frivillighedsråd. Derfor har der væ ret afholdt 3

Åben sag
Sagsnr: 08/11389
Forvaltning: SSAF
Sbh: gisc
Besl. komp: Sundhedsudvalget

dialogmøder mellem Sundhedsudvalget og de frivillige lok alråd fra Frederikshavn,
Sæby og Skagen. Disse møder viste, at der var en stor velvilje over for at fortsætte
samarbejdet i Frivilligt samråd. De frivillige ønskede dog hjælp til at få etableret et
godt, fremtidigt samarbejde, og forvaltningen er derfor bl evet bedt om at komme
med et forslag til, hvordan Frivilligt Samråd kan hjælpes godt i gang.
Forvaltningen foreslår, at Frivilligt Samråd involveres i en udviklings -proces, der
bl.a. skal hjælpe dem med at få afklaret følgende:
1.

Hvordan kan det gode samarbejde genskabes og opretholdes i Frivilligt
Samråd?
Fx:
a.
b.

Hvad skal formålet med Frivilligt Samråd være?
Hvordan skal Frivilligt Samråd være organis eret, hvilke
formaliteter er nødvendige, og hvordan vil de frivillige
samarbejde?

2.

Kan Frivilligt Samråd skabe en fælles holdning til, hvordan
Frivillighedshuset og frivillighedskoordinat oren skal bruges og organiseres
fremover?
Fx:
a.

Er der andre måder, der vil være realistiske og ønsk værdige at
organisere De Frivilliges Hus samt frivillighedskoordinatoren på?
Kan der skabes en fælles holdning til, hvordan huset og
koordinatoren skal væ re organiseret?

3.

Er der behov for at revidere frivillighedspolitikken?
Fx:
a.
b.

Er der pt. behov for at revidere frivilligh edspolitikken?
Bliver der som konsek vens af det ovenstående arbejde behov
for at ændre i frivillighedspolitikken?

Processen
Ud over, at dialogmøderne har vist, at det er vigtigt at få en afklaring på
ovenstående spørgsmål, har der også vist sig at væ re et stort behov for at få sat en
proces i gang, der kan skabe samhørighed, fælles fodslag og et fælles mål for
Frivilligt Samråd. Selve processen er derfor mindst lige så vigtig for de frivillige som
produktet, der kan komme ud af at beskæftige sig med ovenstående spørgsmål.
Det foreslås derfor, at Frivilligt Samråd tilbydes at indgå i et samarbejde med 2
planlæggere fra forvaltningen, der kan fungere som proceskonsulent er i en
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afgrænset periode. Der kan således tilrettelægges en proces, hvor de frivillige
bliver aktivt inddragede i at forholde sig til og beskrive formålet med deres
fremtidige samarbejde i Frivilligt Samråd.
Tidsplan
Udviklingsprocessen kan evt. igangsættes i løbet af efteråret 2009.
Det forventes, at der vil væ re behov for at afholde 6-8 møder af ca. 2 timers
varighed.
Det endelige res ultat af arbejdet vil blive præsent eret for Sundhedsudvalget.
Produktet af arbejdet kan evt. præsenteres af Frivilligt Samråd selv, og kan dermed
fungere som en fremadrettet, konstruktiv afslutning på de allerede afholdte
dialogmøder med Sundhedsudvalget.

Indstilling
Til drøft else
Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Forslag til procesplan godkendt.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
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3.

Projekt "idræt for sindslidende" i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sundheds udvalget bevilgende den 6. november 2007 kr. 550. 000 til igangsætning
af projekt ”Idræt for sindslidende” med projektstart den 1. januar 2008. Projektet

Åben sag
Sagsnr: 07/6910
Forvaltning: SSAF
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

blev først igangsat den 1. marts 2008 med ansættelse af projektleder. Det var aftalt,
at der skulle foreligge en statusrapport i oktober 2008 – denne statusrapport
foreligger pga. forskydningen af projektet nu. Statusrapporten vil ligeledes blive
behandlet på Socialudvalgets møde den 14. januar

Indstilling
Statusrapport en forelægges til udvalgets drøftelse med henblik på eventuelle
justeringer i projektdesignet.
Beslutning Sundhedsudvalget den 6. januar 2009
Projektets status taget til efterretning og projektet videreføres i yderligere et år.
D. v.s. til udgangen af februar 2010.
Senest juni 2009 fremlæ gges forslag til permanent forankring af tilbuddet i
organisationen.
Beslutning Socialudvalget den 14. januar 2009
Taget til orientering.
Fraværende: Per Nilsson
Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Sundheds udvalget besluttede på sit møde d. 6. januar 2009, at Projekt ”Idræt for
sindslidende” videreføres frem til ud gangen af februar 2010, og at der senest i juni
2009 skal fremlæ gges forslag til forank ring af tilbuddet i organisationen. Derfor
fremlægges der her status, perspektiv og indstilling til forank ring:
Det er Frederikshavn K ommunes vision, at alle borgere o ver 18 år, der med
diagnoser s varende til sundhedsaftalerne, skal tilbydes indsatser at såvel
forebyggende og sundhedsfremmende karakter, som indeholder alle elementerne i
rehabilitering: Sygdomsforståelse, sundhedsfremmesamtale, fysisk træning,
kostvejledning, rygestop og hele den psykosociale støtte.Rehabiliteringsforløbet
skal tilrettelægges individuelt, og skal tage højde for, hvad borgeren er motiveret for
at arbejde med, og kan eksempelvis bestå af en indledende samtale, et
rehabiliteringsprogram indeholdende undervisning, fysisk træning, diæt vejledning,
og evt. rygestop, en afsluttende samtale og opfølgning efter 1, 3, 6 og 12 måneder.
Der skal væ re fokus på, at den enkelte borger opnår handlekompetencer til at leve
livet med kronisk sygdom. Psykiske lidelser er en af de kroniske lidelser, der skal
laves frivillige sundhedsaftaler på. Tids planen er, at arbejdsgrupperne starter op i 2.
K vart al 2009 – og skal væ re klar til udførs el i 2010.
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Frederikshavn K ommune har med sit projekt ”Idræt for sindslidende” været på
forkant med udviklingen, og har allerede skabt rammer og muligheder for en
forbedret livsk valitet for brugerne i Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune i
form af projekt ”Idræt for sindslidende”. Der er ønske om, at tilbuddet kan etableres
permanent. Sindslidende har både fysisk og psykisk behov for motion og aktivitet,
da det fremmer deres sundhed og velvæ re. Da sindslidende ofte vil fravælge de
almindelige idrætsforeninger, er det af stor vigtighed, at der vedvarende eksisterer
et særligt tilbud om idræt og aktivit eter til sindslidende.
Idrætsforeningen med bestyrelse er nu etableret, men at væ re sindslidende betyder
bl.a. at almindelige hverdagsting kan blive uoverskuelige og kaotiske. Erfaringen
har imidlertid vist at brugere, som er aktive, både skal have ans var, men også
konkret hjælp til at forvalte dette ans var og dermed få succes. En idrætskoordinator
er derfor vigtig, og har til opgave er at støtte og være net væ rk for idrætsforeningen
samt at engagere og motivere brugerne. Erfaringen fra andre sammenlignelige
kommuner har vist, at denne opgave er væsentlig for at idrætsforeningen kan
eksistere og væ re aktiv, jf. Dansk Arbejder Idrætsforbund (Bilag 1).
Aktuelt arrangerer Idrætskoordinat oren også aktiviteter på de enkelte støttece ntre,
døgntilbuddet ”Mariested” og på t værs af de enkelte enheder. Det er en kendt og
kompleks problematik, at sindslidende, som følge af deres sygdom og behandling,
er særligt disponeret for usund levevis, overvæ gt, inaktivitet, medicinske
bivirk ninger, der belaster kroppen, og dermed kan forårsage tidlig død. Der er derfor
behov for et tæt samarbejde med K ommunens 3 Sundhedscentre om tilbud om
sundheds fremmende tiltag for borgere med psykiske lidelser på linje med
tilbuddene til andre borgere med kroniske lidelser.
Socialpsykiatrien er bekendt med, at en ”KRAM -indsats” (Kost, Rygning,
Alkoholindtagelse og Motion) har en positiv effekt. Både på landsplan og regionalt
er der fokus på inds ats indenfor KRAM specielt i forhold til sindslidende, da de ikke
nødvendigvis kan indgå i allerede eksisterende tilbud. I Socialpsykiatrien i
Frederikshavn K ommune er der allerede iværksat initiativer i forhold til alkohol og
motion. Men det er et ønske at sundheds- og forebyggelsesindsatsen også kan
udvides i forhold til kost og rygning.

Det foreslås derfor, at alle KRAM-faktorerne indgår i inds atsen for sindslidende, så
området for sindslidende er på fork ant med Kronikerindsatsen. Idrætskoordinatoren
funktionen foreslås derfor udvidet til at blive Sundhedskoordinat or for sindslidende
Organisatorisk ansættes Sundhedskoordinatoren for sindslidende i en fuldtidsstilling
under Sundheds fremme og forebyggelse i Frederikshavn Kommune, men vil
arbejde i Socialpsykiatrien med et tæt samarbejde med pers onalet i
Sundhedscentrene i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Beregning af ressourceforbruget:
En fuldtidsmedarbejder, der varetager både idrætskoordinationsaktiviteter og er
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bindeled til forebyggelses- og sundhedsfremmeaktiviteterne inkl. administration,
transport, ferie, sygdom, kursus os v.
Sundheds fremme-aktiviteter varet ages af personalet i Sundhedscentrene i
samarbejde med Sundhedskoordinatoren for sindslidende.
Der er ca. 240 potentielle brugere af Socialpsykiatrien. Heraf forventes ca. 30 % at
tage del i sundhedsfremmetilbuddene i 2010, i alt ca. 80 brugere. Ifølge S IKS
skønnes udgiften til et fuldt pakkeforløb til 10.000 kr. pr. borger. Da idrætsdelen
løses at sundhedskoordinat oren for idræt, vurderes det at der bør afsættes ca.
5.000 kr. pr. bruger til øvrige sundheds fremmende aktiviteter.
Udgiften for ovenstående vil årligt samlet beløbe sig til ca.:
Årsløn til medarbejder inkl. pension og feriegodtgørelse:

392.000 kr.

Kørs el mellem flere forskellige enheder:

36.000 kr.

Materialer, pjecer m.m.:
Telefon:

10.000 kr.
1.000 kr.

Kurser:

8.000 kr.

Øvrige sundheds fremmende aktivit eter

400.000 kr.

I alt

847.000 kr.

Beløbet kan ikke dækkes af det eksisterende budget.

Indstilling - Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Forvaltningen indstiller
At indholdssiden i implementerings forslag et drøftes
At sagen behandles i forbindelse med planlægningen af budget
2010.

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Sagen er drøftet og drøftes igen i forbindelse med budgettet for 2010.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Bilag
Idræt for sindslidende IFS (dok.nr.581201/08)
Status på projekt (dok.nr.581198/08)
Tilbagemeldinger (dok.nr.581199/08)
Projektbeskrivelse til psykiatri.pdf - idrætsprojekgt (dok.nr.582042/08)
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4.

Ansøgning fra SIS, pensionistsvømning og -gymna stik

Sagsfremstilling
SIS - Senior Idræt Skagen har eksisteret siden 19. januar 2009, hvor der som følge
af de nye regler om tilskud og harmonisering blev holdt stiftende generalforsamling.

Åben sag
Sagsnr: 08/1701
Forvaltning: SSAF
Sbh: anli
Besl. komp: SUU

Foreningens aktivitet er består af pensionists vømning samt -gymnastik.
Foreningen har sendt en ans øgning, hvor de redegør for de udgifter, foreningen har
til leje af hal samt til kørsel fra Ålbæk til Skagen. Da Skagen Kultur - og Fritidscenter
er en selvejende institution er foreningen nødsaget til at betale leje for at
gennemføre sine aktiviteter.
Foreningen s øger om et kompenserende tilskud i 2010, så de kan fortsætte deres
aktivit eter. Disse kan ikke dækkes ind med det tilskud foreningen k an få fra
Senioridrætspuljen. Foreningen gør opmæ rksom på, at den samtidig - det rette
sted - vil arbejde for, at der bliver lige muligheder for leje af haller i Frederikshavn
Kommune.
Økonomi ske konsekvenser
Forskellen mellem foreningens indtægter og udgifter er jf. vedlagte bilag med
budget forslag godt kr. 74.000,-.
Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller foreningens
ans øgning til drøftelse i Sundhedsudvalget
Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Sagen er drøftet. Det tages op i forbindelse med budgert for 2010.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Bilag
Ansøgning til Sundhedsudvalget, SIS.doc (dok.nr.53251/ 09)
Bilag, Budgetforslag 2010, SIS.doc (dok.nr.53249/09)
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5.

Sygehusplan i Region Nordjylland – Høring

Sagsfremstilling
Baggrund:
Høringsudkast af rapporten ”Somatisk Sygehusplan i Region Nordjylland” er
modtaget til høring hos kommunerne, og dermed Sund hedsudvalg og Byråd i

Åben sag
Sagsnr: 09/9469
Forvaltning: SSAF
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU/BR

Frederikshavn K ommune. Rapporten er modtaget d. 19. maj, fristen for høringss var
er 22. juni 2009.
Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland fastlægger de overordnede rammer
for regionens sygehus væsen i de kommende år. Sygehus planen fastlægger, med
udgangspunkt i den tidligere vedtagne Struk turplan (Maj 2007) samt
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, den funktionsdeling, der skal væ re
gældende fremover.
Høring af den vedtagne Struk turplan blev behandlet af Sundheds udvalget og
Byrådet i marts/april 2007. Høringss var fra behandling af Struk turplanen (2007) er
vedhæft et som bilag.
Somatisk Sygehusplan er en del af den samlede sundhedsplan, der er under
udarbejdelse og godkendes i eft eråret 2009. I Sundhedsloven er det fastsat, at
Sundhedsstyrelsen kan fremsætte krav for varetagelse af de specialiserede
funktioner. Disse krav er fastlagt i forbindelse med Sundhedsstyrelsens
specialegennemgang og udmøntes i den igangværende specialeplanlægning.
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægnings proc es forventes afsluttet i efteråret
2009, hvor der foreligger endelige godk endelse af de specialis erede funktioner.
Udkast til Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland er udarbejdet, før de
endelige godkendelser fra Sundhedsstyrelsen foreligger, og der kan derfor ske
justeringer efterfølgende.
Sagsfremstilling
Formålet med Somatisk Sygehusplan er at beskrive de overordnede linjer for det
fremtidige nordjyske sygehus væsen, idet det der med planen vedtages en
overordnet struktur for sundheds væsenet i Region Nordjylland. Der ligges i
rapporten ikke op til grundlæggende ændringer i den funktions fordeling
sygehusene imellem, som blev vedtaget via Struk turplanen (2007). De
funktionsfordelinger som ændres i forhold i den nye rapport, Somatisk
Sygehusplan, omhandler Sygehus Himmerland og Fars ø Sygehus. Her har man
været t vunget til at omtænke oprindelig struktur, idet ans øgningen om et samlet
nybygget Sygehus Himmerland ikke er blevet imødekommet. På Sygehus
Himmerland bibeholder man samtidig Akutfunktionen, idet samlingen af
akutfunktionen til tre matrikler i Nordjylland, er afhængig af kapacitetsudbygning på
Aalborg Sygehus – enten i form af et helt nyt sygehus, eller udbyggelse af Aalborg
Sygehus Syd. Det er endnu ikke afgjort om der skal bygges et helt nyt s ygehus i
Aalborg, eller om de eksisterende bygninger skal udvides.
Rapporten indeholder udfordringer som er skitseret nedenfor:
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Oprettelsen af den fælles akutmodtagelse[1] er afhængig af
nybyggeri/kapacitetsudbygning af Aalborg Sygehus, og dermed ligger år
ude i fremtiden.
Befolkningssammensætningen ændres i de kommende år, s å der bliver
flere ældre borgere i Nordjylland. I kommuner og områder hvor
befolkningstallet generelt falder, stiger antallet af ældre borgere.
Særlig opmæ rk somhed: Frederikshavn K ommune er et af de steder som
forventes at have negativ befolkningstilvækst kombineret med et stigende
antal ældre.
Den faglige udvikling på sygehusområdet har ført til øget specialisering
og øget anvendelse af ambulante ydelser. Denne udvikling fortsættes.
Rekruttering og fastholdelse er en stadig større udfordring, idet antallet
af speciallæ ger, i lighed med antallet af alment praktiserende læger, også
falder.
Særlig opmæ rk somhed: Det er vigtigt at notere sig at speciallægerne, jf.
rapport om praksisplan for Speciallæ ger har en relativt høj
gennemsnitsalder og funktionerne på Frederikshavn Sygehus kan blive
nedlagt som følge af vanskeligheder med at rekruttere nye speciallæger.
Der er indført akut behandling af visse sygdomme, hvilket medfører
øget pres på flere sygehusafdelinger og skærper krav til planlægning.
Den danske k valitetsmodel skal implementeres. Region Nordjylland er
den første region som skal akkrediteres.
Særlig opmæ rk somhed: Det er obligatorisk for offentlige sygehuse at
anvende Den Danske kvalitetsmodel, på sigt skal den opfatte alle udbydere
af offentligt betalte sundhedsydelser.

Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn
Er i dag et medicinsk lokalsygehus og modtager akutte, visiterede medicinske
patienter. Herunder er sygehuset elektivt[2] og dagkirurisk sygehus. Inden for
dagkirurgien varetages operationer inden for urologi (urinvejssygdomme),
gynækologi samt varicekirurgi (blodkar/åreknuder).
På sygehuset i Frederikshavn vil der fortsat modt ages patienter med lettere skader
i dagtiden. Skadefunktionen er lægebemandet i dagtid og der visiteres til den fra de
praktiserende læger. Indenfor ortopædkirurgien udføres der fortrins vis udvalgte
operationer inden for ryg-, knæ-, og hofte, samt operationer af børn. Region
Nordjylland har endvidere vedtaget at der oprettes en friklinik på sygehuset som
skal udføre elektive ort opædkirurgiske funktioner.
Særlig opmæ rk somhed: I rapporten står der:
De nuvæ rende funk tioner på sygehuset fortsætter som
udgangspunk t uændret. Eventuelle ændringer sk er som løbende
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tilpasninger i forhold til den lægefaglige udvik ling, ændringer i
k apacitetsbehov, rekrutteringsmuligheder mv. (Frederik shavn er det
eneste lok alsygehus hvor dette forbehold direk te er nævnt).

Manglende uddannelse af læger
Eftersom der ikke længere er akut modtagelse på Frederikshavn Sygehus, bliver
der ikke længere uddannet læger på sygehuset. Nu og frem i tiden vil der
udelukkende blive uddannet læger i Hjørring, Aalborg og Thisted. Konsek vensen af
dette er at det allerede er blevet svæ rere at rek ruttere alment praktiserende læger
og Speciallæ ger til Frederikshavnsområdet. Dette gør det endnu mere nødvendigt
at Region Nordjylland indtænker facilitering af etablering af eksempelvis
behandlerhuse, for at tiltrække læger til de områder hvor de nye læger ikke
længere får lokal forank ring under deres uddannelse.
I lyset af den demografiske udvikling, med flere ældre borgere og st igende andel af
patienter med kroniske sygdomme vil det være afgørende, at de praktiserende
læger for mulighed for at etablere sig i lokaler hvor der er plads til det
hjælpepersonale, som er nødvendigt for at håndtere et stigende antal patienter pr.
læge. Det stigende antal ældre patient er og personer med kroniske sygdomme vil
yderligere forstærke dette pres, og det vil nødvendigheden af en tæt koordination,
mellem praktiserende læger, kommunale ydelser, lokalt sygehus og Region
sygehus, også.

Indstilling

-

At udvalget angiver retning for høringss var

-

At kompetence til udarbejdelse af høringss var gives til direkt øren og
udvalgs formanden

[1] Den fælles akutmodtagelse betyder at akutfunktionerne organiseres efter en
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diagnostik- og behandlingsmodel. Med andre ord betyder det, at patienten bliver
behandlet i akutmodtagelsen af flere specialer, frem for at blive sendt rundt til de
forskellige specialer, som det er tilfældet i dag i ”Distributions modellen”.
[2] Elektivt: udvalgt
Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Forvaltningen udarbejder forslag til høringss var.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Bilag
høringsbrev strukturplan 2007 (dok.nr.53141/09)
Høringssvar strukturplan 2007 (dok.nr.53135/09)
VS: Høring af Somatisk Sygehusplan for Region Nordjylland - Sygehusplan HØRINGSVERSION.pdf (dok.nr.52202/09)
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6.

Udka st til praksi splan for Speciallæger - høring

Sagsfremstilling
Praksissektoren i Region Nordjylland har udarbejdet et udkast til praksisplan for
speciallæger. Praksisplanen er efter regionalpolitisk behandling sendt til høring

Åben sag
Sagsnr: 09/8709
Forvaltning: SSAF
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU/BR

blandt kommunerne med høringsfrist den 3. juli 2009.
Praksisplanen har til formål at fastlægge i hvilken ret ning speciallægepraksis i
Region Nordjylland ønskes udviklet, og på hvilke områder man bør iværksætte
tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling.
Praksisplan for speciallæ ger er dermed en samlet plan for tilrettelæggelsen af den
ambulante speciallægebetjening i speciallægepraksis i regionen og vil således
indgå som led i regionens samlede sundhedsplan.

I planen indgår følgende fokusområder, der skal sikre at borgerne i regionen fortsat
kan forvente et dækkende, tilgængeligt og effektivt primært sundhedstilbud på
speciallægeområdet:
-

Det sammenhængende patientforløb
Sammenhæ ng og samarbejde mellem primæ r og sekundær sektor
Sektorens og det enkelte speciales kapacitet og geografiske placering
Borgernes tilgængelighed til de praktiserende speciallæger
Rekruttering og fastholdelse
Organisering af speciallægepraksis og udvikling heraf
Kvalit etssikring og – udvikling i speciallægepraksis.

Til hvert fokusområde er der udarbejdet en række anbefalinger, der vil få
konsek venser for borgerne i regionen.
Blandt andet anbefaler regionen at,
Der sikres smidigere arbejds- og kommunikations gange mellem
speciallæger og almen praksis, der kan medvirke til at give et hurtigere og
mere sammenhængende patient forløb
der ikke umiddelbart foretages en udvidelse af kapaciteten; men at
administrationen løbende foret ager en vurdering af kapacitet en
der i forhold til den geografiske placering af ydernumre bør tilstræbes en
ligelig og jæ vn fordeling af praksisrelevante speciallægepraksis
der ved placering af nye ydrenumre – under hensyntagen til procedure i
overenskomsten og det bedst mulige regionale geografiske dækning - sker
opslag med den fornødne fleksibilitet i forhold til geografisk placering
etablering af nye praksis sker i eksisterende eller kommende behandler - og
sundhedshuse i større bysamfund med en dækkende infrastruktur
der i forhold til allerede eksisterende ydrenumre, som ikke har kunnet
besættes, og som fortsat vurderes som praksisrelevante, skal foretages
overvejelser om flytning af ydrenumre
man på sigt udvider antallet af uddannelsespraksis inden for de relevante
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specialer

Indstilling
Forvaltningen indstiller
-

at udvalget anbefaler det udarbejdede høringss var over for Frederikshavn
Byråd.

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Høringss var anbefales overfor Byrådet.
Fraværende: Steen Jørgensen, Knud Hjørnholm og Irene Hjortshøj.
Bilag
VS: Fremsendelse af Udkast til Plan for Speciallægepraksis - Udkast til Plan for Speciallægepraksis inkl
bilag.pdf (dok.nr.49272/09)
udkast til høringssvar (dok.nr.53889/09)
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7.

Direktøren orienterer

Lukket sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSAF
Sbh: janl
Besl. komp: SUU
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8.

Eventuelt

Lukket sag
Sagsnr:
Forvaltning: SSAF
Sbh: janl
Besl. komp: SUU
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9.

Møde med Lægelauget i Frederikshavn

Sagsfremstilling
Lægelaugets repræsentant er i Frederikshavn kommune er inviteret til at deltage i
Sundheds udvalgets møde tirsdag d. 5. maj. 2009 kl. 17.00.

Åben sag
Sagsnr: 09/7458
Forvaltning: SSAF
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU

Med udgangspunkt i Lægelaugets henvendelse til Borgmester Erik S ørensen, vil
Sundheds udvalget på mødet drøfte den aktuelle rekrutterings- og fastholdelses
problematik i Frederikshavn Kommune, med de inviterede som repræsentanter for
lægerne i kommunen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Sagen viderearbejdes i Kontaktudvalg for læger.
Fraværende: Steen Jørgensen og Irene Hjortshøj.
Bilag
Henvendelse fra Frederikshavn Kommunes lægelaug omkring rekruttering og fastholdelse af læger i
kommunen - 574468-08_v1_Henvendelse fra Frederikshavn Kommunes lægelaug omkring rekruttering
og fastholdelse af læger i kommunen(2).PDF (dok.nr.53887/09)
Kvitteringsbrev til Lægelaug vLis Haack Olsen(1) - 29166-09_v1_Kvitteringsbrev til Lægelaug vLis
Haack Olsen(1).docx (dok.nr.53886/09)
VS: Svar til Frederikshavn Kommunes Lægelaug på henvendelse om rekruttering af læger - 57673408_v1_Svar til Frederikshavn Kommunes Lægelaug på henvendelse om rekruttering af
læger(1).DOC (dok.nr.53885/09)
VS: Henvendelse fra Frederikshavn Lægelaug. - truende mangel på læger (dok.nr.53884/09)
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10. Dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og
Ældreråd/Handicapråd 2009
Sagsfremstilling
Der afholdes dialogmøde mellem Sundhedudvalget og Ældrerådet / Handicaprådet

Åben sag
Sagsnr: 05/2795
Forvaltning: SSAF
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

kl. 18.00.
Fra Ældrerådet deltager:
S vend Christensen, S vend Åge Christensen, Hanne Andersen, Werner Winzen,
Hans Krarup, Oda Kajgaard og Knud Christensen.
Afbud fra 2 personer
Ældrerådet ønsker følgende emner behandlet:
Ældrerådet vil gerne takke udvalget for samarbejdet.
Emner til drøftelse i Sundhedsudvalget (ud over budget):
Har udvalget gjort sig nogle overvejelser i forbindelse med at kommunen
kommer til at mangle hudlæge/speciallæge?
Der er samtidig et generationsskifte på vej ved de praktiserende læger.
Kan udvalget gøre noget i forhold til at gøre Frederikshavn Kommune mere
interessant at vælge som ny praktiserende læge?

Fra Handicaprådet deltager:
Ved udarbejdelse af dagsordenen er det ikke kommet tilmeldinger
Afbud fra Flemming Klougart og Else Åris Hansen
Handicaprådet ønsker følgende emner drøftet:
Der er ikke indkommet ønsker ved udarbejdelsen af dags ordenen

Beslutning Sundhedsudvalget den 2. juni 2009
Dialogmøderne gennemført.
Fraværende: Steen Jørgensen og Irene Hjortshøj.
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Per Nilsson

Steen Jørgensen

Knud Hjørnholm

Irene Hjortshøj

Lars M. Møller

Jytte Schaltz

Anders Broholm
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