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1. Sundhedsudvalgets budget 2010 

 

Sagsfremstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har- indenfor de økonomiske rammer som er 

udmeldt  -udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2010. Dette oplæg udgør, sammen med de 

øvrige forvaltningers bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af 

Byrådet. 

  

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu det administrativ 

udarbejdede budgetforslag. Sundhedsudvalgets budgetdrøftelser gennemføres d. 11. august.  

  

De samlede nettoudgifter, på Sundhedsudvalgets område, beløber sig til 203,2 mio. kr. Budgettet 

beskrives i de fremsendte bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig beskrivelse af de 

enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt et hæfte indeholdende specifikationer 

mv.  
  

Forvaltningen har formuleret enkelte problemområder som ønskes drøftet på Sundhedsudvalgets 

budgetmøde.  

  
Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af budgetforslaget. Ved gennemgangen 

vil afdelingsleder og afdelingens økonomi-medarbejder deltage.  

  

Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle ændringsforslag til 

det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til Økonomiudvalget  

  

  

Gæster til Sundhedsudvalgets møde: 

John Kristensen 

Børge Hansen 

Zinita Haugaard  

   

 

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget anmodes om at tage 

stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede problemområder  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Drøftet - forvaltningen udarbejder forslag der kan skabe balance i forhold til 

budgetrammen. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

SUU - Budgetoplæg 2010 - PDF (dok.nr.81276/09) 

Høringssvar fra medarbejdersiden i MED-SSAF - - Høringssvar fra medarbejdersiden i MED-SSAF -

.doc (dok.nr.84562/09) 

Ældrerådets høringssvar vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision - 82619-09_v1_Ældrerådets 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14379 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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høringssvar vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision.doc (dok.nr.84563/09) 

Høringssvar Ældreafdelingens AfdelingsMED (dok.nr.84564/09) 
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2. Sundhedsudvalgets budgetrevision pr. 30.06.2009  

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalgets budget for 2009 er pr. 30.06 på netto kr. 202,1 mio. Over- og underskud fra 2008 

er nu indregnet i nettobudgettet. 

Pr. 30/6-2009 er der forbrugt kr. 93,9 mio. - svarende til ca. 46 %. Hvis alle udgifter og indtægter 

registreredes lineært ville der efter 6 mdr. være forbrugt 50%. De bogførte udgifter svarer således til et 

mindreforbrug på kr. 7,1 mio. i forhold til det lineære budget. 

Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker tolkningen af dette 

umiddelbare mindreforbrug..  

Disse forhold er blevet undersøgt, idet afdelingen har gennemgået budget og hidtidigt forbrug, og 

udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Idet der henvises til disse redegørelser skal 

her kun konkluderes at der forventes et samlet merforbrug i 2009 på kr. 4,9 mio. - heraf kr. 4,0 mio. 

vedr. finansiering/medfinansiering af sundhedsudgifter. Det resterende merforbrug vedrører 

hjælpemiddelområdet, som er belastet af et overført underskud på 2,7 mio. kr. 

Gæster til Sundhedudvalgets møde: 

John Kristensen 

Børge Hansen  

  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ingen 

 

Bilag 

SUU - Budgetrevision pr. 30/9 2009 - PDF (dok.nr.81277/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14380 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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3. Projekt Sund Indskoling - midtvejsevaluering 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget bevilligede i forbindelse med budgetlægningen 500.000 kr. 

årligt, som blev øremærket til sundhedsfremmende arbejde i forbindelse med børns 

kost og motion. 

Sund By´erne og sundhedsafdelingen fra Børne- og Kulturforvaltningen har i 

fællesskab udarbejdet forslag til dette projekt vedr. sundhedsfremme og 

forebyggelse hos børn i indskolingsforløb og skolefritidsordninger i Frederikshavn 

Kommune.  

Formålet er at opnå en effektiv koordineret indsats med særlig fokus på kost og 

motion, samt fremme børns generelle sundhed på sigt, for at undgå livsstilslidelser 

hos børn og unge i Frederikshavn Kommune.  

Projektet forsøger at inddrage så mange aktører som muligt fra børns daglige 

miljøer, for at opnå størst mulig effekt. 

Erfaringer fra projektet skal bruges til at udarbejde lignende tiltag for andre 

målgrupper blandt børn og unge. 

  

Sund By-koordinator Britta OIsson deltager i mødet.  

  

Indstilling: 

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalgets godkendelse at projektet 

igangsættes. 

  

Bilag   Fordeling 

1. Projektbeskrivelse, Sund indskoling i Frederikshavn kommune  SUU 

  

  

Beslutning - Sundhedsudvalget 13. marts 2007  

Sundhedsudvalget roser projektet, som igangsættes efter projektplanen.  

  

Fraværende: Irene Hjortshøj med afbud 

  

  

  

Supplerende sagsfremstilling d. 07.09.08 

Projekt Sund Indskoling blev igangsat i august 2007.  

Der er siden da uddannet 39 sundhedsambassadører fordelt på 17 skoler / 

institutioner.  

Ligeledes er der etableret og uddannet Legepatruljer på 11 skoler.  

Der har været afholdt forældrearrangementer og 7 institutioner satte i uge 37 Leg 

og Bevægelse på dagsordenen i 4 dage.  

Projektkoordinator Karen Enevold Poulsen har foretaget en midtvejsevaluering hos 

sundhedsambassadører, legepatruljedeltagere og kontaktlærere  

  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5338 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Midtvejs-konklusionen lyder: 

  

-         Overordnet betragtet ser det ud til, at projektet er blevet mødt af stor 

tilfredshed hos de implicerede (sundhedsambassadører, legepatruljeelever 

og legepatruljekontaktlærere).  

-         Der trænger sig dog en smule modvilje på hos de børn, som agerer 

legepatrulje. Det ser ud til at den meget positive attitude til legepatrulje -

ideen, som eleverne havde i starten, ikke længere helt kan holdes. Måske 

har ideen tabt lidt af nyhedens interesse, men det skal dog dertil siges, at 

flertallet stadig forholder sig positivt. 

-         Skal man lave en grov gennemsnitsberegning af, hvor mange elever, der 

deltager i legepatrulje-arrangementerne på skolerne, så ligger det på 20.  

-         Det er især de yngre børn på skolerne, der deltager i legene. Disse 

arrangementer har altså ikke helt formået at få de ældste børn med. 

-         Det er oplevelsen, at legepatruljearrangementerne har øget den fysiske 

aktivitet i frikvartererne, men det er ikke helt klart, om det er de børn, der i 

forvejen er aktive, som blot er blevet mere aktive, eller om inaktive børn er 

blevet aktive.  

  

Karen Poulsen kommer tilstede ved mødet.  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2008  

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

Fraværende Steen Jørgensen, Irene Hjortshøj og Jytte Schaltz. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Projektkoordinator Karen Enevold Poulsen gennemgår evalueringsrapporten på 

mødet.  

  

 

Indstilling - Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Forvaltningen indstiller, at evalueringsrapporten tages til efterretning, herunder at 

sundhedsafdelingen fastholder ansvaret for sundhedsambassadørerne i resten af 

2009. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009 

Sundhedsudvalget besluttede at sundhedsafdelingen fastholder ansvaret for 

sundhedsambassadørerne i skoleåret 2009/10 med henblik på igangholdelse.  

  

Sagen oversendes til Børne- og ungdomsudvalget med forslag om fremadrettet 

implementering i skole/SFO i B&U-regi.  

  

Fraværende: Ingen 
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Bilag 

Sundindskolingrapport.pdf  (dok.nr.79699/09) 
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4. Udvidelse af lejemålet på Træningscenter Phønix  

 

Sagsfremstilling 

På grund af pladsmangel som følge af det fortsat stigende aktivitetsniveau på 

genoptræningsområdet (genoptræning efter sygehusindlæggelse efter SUL §140) 

er der behov for at udvide faciliteterne på Træningscenter Phønix  i Frederikshavn. 

  

Efter forhandlinger med udlejer har der vist sig mulighed for at udvide det 

eksisterende lejemålet med ca. 50m
2
. Det drejer sig om to ikke anvendte lokaler, 

som tidligere har rummet et industrikøkken.  

  

Udlejer er indstillet på at ombygge lokalerne, så de opfylder træningscentrets 

behov.  

  

Den årlige ekstraleje vil udgøre 25.000kr, som kan afholdes inden for 

Træningsområdets eget budget.  

  

Økonomisk forvaltning udtaler: Ud fra de givne oplysninger vurderes, 

at vi med udvidelsen på 50 m2 og 25.000 kr. ud af samlede kommunale lejemål i 

bygningen på 954 m2 og en samlet lejeudgift på 603.468 kr. er under 

bagatelgrænsen, så der IKKE bliver behov for deponering.  

Leder af træningsområdet Susanne Thaarup deltager under punktet.  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget 

overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der indgås kontrakt om udvidelse af 

lejemålet på Træningscenter Phønix. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Udvidet lejeaftale Phønix - 20090608095439715.pdf  (dok.nr.74404/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3440 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU/ØU 
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5. Ændring af nuværende bevillingsprocedure for 

forbrugsgoder  

 

Sagsfremstilling 

Udvalget blev på mødet den 3. marts 2009 orienteret om Ankestyrelsens 

principafgørelse vedrørende bevillinger af el-køretøjer. Principafgørelsen indebar, 

at el-køretøjer, som tidligere har været omfattet af Servicelovens § 112, fremover 

omfattes af Servicelovens § 113 vedrørende forbrugsgoder. Det fik samtidig den 

konsekvens, at der alene ydes 50% tilskud af indkøbsprisen for et standardprodukt, 

der fastlagdes til 20.000 kr. 

  

Forvaltningen har i forbindelse med implementeringen af Sundhedsudvalgets 

beslutning kommet til den erkendelse, at den enkelte borger – der bevilges tilskud 

til el-køretøj – kan få et tilskud større end 50% af indkøbsprisen for et 

standardprodukt.Det skyldes, at prisen for standardproduktet er fastsat til 20.000 kr. 

og at tilskuddet derfor er 10.000 kr. Hvis borgeren vælger, at indkøbe et køretøj 

billigere end 20.000 kr. vil tilskudsprocenten blive større end 50%. Forvaltningen 

har derfor valgt at administrere således, at tilskuddet er 50 % af prisen på det købte 

el-køretøj, dog maksimalt 10.000 kr. Tilsvarende procedure følges i andre 

kommuner.  

  

Samme procedure vil fremover gælde for samtlige forbrugsgoder.  

  

  

 

Indstilling 

Forvaltningen fremsender til orientering.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Bevilling af elkøretøjer (dok.nr.19984/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2480 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: brel 

 Besl. komp: SUU 
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6. Forslag om udendørs træningspladser 

 

Sagsfremstilling 

Medlem af sundhedsudvalget Steen Jørgensen fremsætter forslag om udendørs 

træningspladser, hvor alle har mulighed for at deltage.  

  

Frederikshavn kommune vil være Nordjyllands sundeste kommune og indbyder til 

sundere livsstil - en sundere livsstil vil komme både borgerne og kommunen til 

gode først og fremmest af hensyn til deres egen livskvalitet, men også fordi det 

sparer kommunen penge og ressourcer i sidste ende. Derfor er 

Frederikshavn kommune også ved at udarbejde en sundhedspolitik, så der bliver 

motioneret mere og røget og drukket mindre.  

  

Vi har allerede i dag flere sundhedstilbud, blandt andet vore sundhedscentre 

i Skagen, Frederikshavn og Sæby, der tilbyder for eksempel rådgivning om kost, 

alkohol og rygestop. Men vi skal skabe flere rammer, der naturligt indbyder til 

motion.  

  

Mit forslag er derfor, at vi skal investere i udendørs træningspladser, fordi det skal 

være lettilgængeligt og en reel motionsmulighed, lige når den spontane motivation 

er der, og fordi man får det bedre og bliver mere aktiv af at komme ud under 

åben himmel og ud i grønne omgivelser.  

  

Firmaet SUNDHED & LIVSMOD har fremstillet forskellige redskaber i 

naturprodukter, som kan stilles op i forbindelse med løbestier, parker og 

naturlegepladser, således at folk i alle aldre har mulighed for at dyrke motion 

forskellige steder.  

Firmaet har allerede opsat disse redskaber i Lundsbjerg Idrætsplads, Ferritslev, et 

Ungdomscenter på Sydsjælland, Vintersbølle Strand og Sclerosecentret i Haslev.  

Jeg medsender noget materiale om firmaets produkter, så alle kan læse om hvilke 

muligheder der her kan udfoldes.  

    

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til drøftelse.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Steen Heftholm og Uffe Borg inviteres til førstkommende sundhedsudvalgsmøde.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Motions- og mødestedet ..... ud under åben himmel - pjece (dok.nr.80098/09) 

Sundhed og livsmod - det kommer fra hjertet - pjece (dok.nr.80097/09) 

Robinie træ - pjece (dok.nr.80079/09) 

Mindst 117 motionsmuligheder - jan 2009 - pjece (dok.nr.80077/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14130 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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Udendørs træningspladser - Steen Jørgensen (dok.nr.80073/09) 
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7. Orientering vedrørende projekt "By på Skrump" 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af, at DR 1 til efteråret lancerer en landsdækkende konku rrence, som 

handler om at kåre Danmarks sundeste by, har Frederikshavn Kommune fået en 

henvendelse om at deltage i projektet, som repræsentant for det Nordjyske 

område, og Frederikshavn Kommune har sagt ja til at deltage i konkurrencen, der 

har til mål at fremme sundheden for en hel bys borgere. Konkurrencen vil finde 

sted over 9 uger i efteråret 2009 med start i uge 39 (mandag 21/9) og slut i uge 47 

(søndag 22/11).  

  

Med Ebeltoft som omdrejningspunkt vil man i 10 programmer på DR1 følge en 

udvalgt gruppe af borgere, som hver især skal arbejde for en sundere livsstil i 

forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Målet er, at alle de nye sunde vaner skal 

vare resten af livet.  

Den landsdækkende konkurrence involverer 9 byer fra hver af DRs 9 P4 regioner, så  ud 

over Frederikshavn deltager:Furesø, Bornholms Regionskommune, Slagelse, Middelfart, 

Randers, Skive, Vejle og Haderslev Kommune.  

Forløbet vil i grove træk ligne det i Ebeltoft – blot i en mindre skala. Deltagerne fra 

hver by/område vil, i lighed med deltagerne fra Ebeltoft, udgøre et forbillede for 

resten af byen –resten af landet – og skal gerne bidrage til, at flere borgere får mod 

på at forbedre deres livsstil. 

  

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne lave en konkurrence i konkurrencen.  

Vi forestiller os at rekruttere medarbejdere fra 3 forskellige fagområder, som derfor 

kan være med til at sætte fokus på sundhed både på arbejdspladsen, i kommunen 

og på landsbasis. 

Vi har derfor henvendt os til: 

                      Frederikshavn Taxa 

                      Danisk Crown Sæby 

                      Område Frederikshavn By 

med henblik på at rekruttere 10-15 medarbejdere fra hver arbejdsplads. 

Det centrale i udvælgelsen af deltagerne er, at der for hver deltager er et væsentligt 

forbedringspotentiale i forhold til minimum én af KRAM faktorerne – Kost, Rygning, 

Alkohol og Motion.  

  

Personale fra Sundhedscentrene i Frederikshavn Kommune vil være faglige 

sparringspartnere for deltagerne i hele forløbet, ligesom vi vil inddrage 

idrætsklubber, handelsstandsforening mm. Vi ønsker at sætte fokus på 

Frederikshavn kommunes rige udvalg af motionstilbud, samtidig med vi promoverer 

den gratis motion – turen i f.eks Bangsbo på gåtur, løbetur, cykel, og i den 

henseende er muligheden for styrketræning i naturen ( projekt udemotion 2.0) et 

supert supplement. 

  

Den endelige projektbeskrivelse fra DR 1 vil først være klar efter et fællesmøde 

mellem DR1 og de deltagende kommuner d. 20. August, og først herefter kan 

arbejdsgruppen omkring projektet lave planlægningen af projektet i  Frederikshavn 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14157 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 11. august 2009 Side 15 af 23 

 

Kommune.  

Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere hvad deltagelsen vil 

koste hverken personalemæssigt eller beløbsmæssigt. Der skal laves individuelle 

målinger, der skal købes udefra ( jvf. projektbeskrivelse) og der ud over skal der 

laves individuelle handleplaner og deltagerne skal have undervisning og 

opfølgning, og der skal laves fællesarrangementer hver uge.  

  

 

Indstilling 

-at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009 

Økonomien afdækkes inden næste møde vedr. budgettet.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Vedr projekt By på skrump - Projektoplæg kommuner_By på skrump.doc (dok.nr.80210/09) 

Vedr projekt By på skrump - Tilføjelser til projektoplæg 300609.doc (dok.nr.80211/09) 
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8. Høring af Regional Sundhedsberedskabsplan 

 

Sagsfremstilling 

Region Nordjylland har i foråret 2009 udarbejdet en sundhedsberedskabsplan, som nu er 

sendt til høring hos en lang række relevante høringsparter, her ib landt Frederikshavn 

Kommune. Sigtet med Sundhedsberedskabsplanen er, at beskrive den nuværende 

organisering og planlægning, samt udstikke mål og visioner for sundhedsberedskabet og 

den præhospitale indsats. 

I henhold til Sundhedslovens § 206 skal regionerne, i hver valgperiode, udarbejde 

en samlet plan for Regionens sundhedsområde – Sundhedsplanen – 

Sundhedsberedskabsplanen er en delplan under Sundhedsplanen.  

Regionerne har, i samspil med Kommunerne, det planlægningsmæssige og 

operative driftsansvar for Sundhedsberedskabet. Helt konkret, har kommuner og 

regioner fælles ansvar i forhold til planlægning og drift af den primære 

sundhedstjeneste i en beredskabssituation. Regionen har den koordinerende rol le 

ved dette planlægningsarbejde. Den regionale sundhedsberedskabsplan og de 

kommunale beredskabsplaner skal derfor naturligvis koordineres, herunder kort 

hvilke områder der kræver koordination:  

         Regionen foreslår, at i regionens udkastområder, hvor de præhospitale 

enheder (ambulance/lægebil) har lange responstider, skal der 

iværksættes uddannelse af alm. borgere i Førstehjælp, herunder 

anvendelse af hjertestartere. Alternativt, overvejer regionen at 

samarbejde med Farvandsvæsenets kystredningstjeneste om 

”førstehjælpsudrykning” ved hjertestop og svær åndenød. I 

Frederikshavn har vi tidligere uddannet i førstehjælp i Sund By regi, og 

vil kunne genoptage dette i Sundhedscentrene.  

  

         I forbindelse med CRBN hændelser (Chemical, Radiologisk, Biologisk 

og Nucleart) kan det blive nødvendigt at nødudskrive fra sygehusene 

for at få plads til at behandle de tilskadekomne/smittede. I tilfælde af 

nødudskrivelse, bliver det kommunens opgave, i samarbejde med de 

praktiserende læger, at pleje og behandle de nødudskrevne patienter. 

Regionen arbejder på at få en oversigt over kommunernes mulighed 

for at facilitere ekstraordinær plejekapacitet. 

         I forbindelse med CRBN hændelser kan det parallelt blive nødvendigt at 

aktivere primærsektoren og den primære sundhedstjeneste (praktiserende 

læger, speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker, 

sundhedsplejersker mv.). Disse fagpersoner er forankret regionalt og 

kommunalt, men skal altså kunne indgå i beredskabet i forbindelse med 

eksempelvis pandemisk influenza.  

         Frederikshavn Kommune finder det af absolut nødvendighed at 

Regionen fastholder planerne om at udskifte akutbilen i Sagen med en 

paramedicinbil  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13961 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU/BR 
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Frederikshavn Kommunes egen sundhedsberedskabsplan er under udarbejdelse, og her 

vil der blive taget hensyn til behovet for koordination med Region Nordjylland.  

  

  

 

Indstilling 

At admin istrationen udfærdiger et høringssvar på baggrund af de bemærkninger som Social 

og Sundhedsudvalgene matte give – med forbehold for Byrådets godkendelse. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  

Høringssvar udarbejdes på baggrund af de faldne bemærkninger.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

VS: Høring af sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland - Sundhedsberedskabsplan Region 

Nordjylland - høringsversion.pdf  (dok.nr.78796/09) 
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9. Udkast til Fødselsplan fra Regio Nordjylland - høring 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget udkast til fødselsplan for Region 

Nordjylland, der er sendt til høring blandt de nordjyske kommuner med høringsfrist 

den 21. august 2009.  

 

Fødselsplanen er udarbejdet på baggrund af Strukturplanen for det somatiske 

Sygehusvæsen i Region Nordjylland, der blev vedtaget af Regionsrådet i maj 2007.    

  

Formålet med fødselsplanen er at beskrive de overordnede linjer for den fremtidige 

svangeromsorg i Region Nordjylland idet der med planen vedtages en overordnet 

struktur samt nogle indsatsområder for svangeromsorgen i Region Nordjylland i de 

kommende år. 

 

Med fødselsplanen lægges der ikke op til grundlæggende ændringer i den 

nuværende svangeromsorg, men op til et større fokus på nedenstående områder: 

 

   Kvalitet og sammenhæng i tilbuddene  

   Øget inddragelse, information og dialog 

   Samarbejde og bedst mulig ressourceudnyttelse  

 

Anbefalinger og konkrete tiltag 

Fødselsplane indeholder en række initiativer, der ønskes iværksat indenfor den 

kommende årrække.  

 

Regionen ønsker blandt andet at iværksætte følgende tiltag:  

 

-          Nedsættelse af lokale grupper ved hvert fødested til sikring af tværsektorielt 

samarbejde. Grupperne får ansvar for at udvikle tværsektorielle retni ngslinjer 

og praksis, der sikrer kommunikation og koordination af tiltag og indsatser på 

tværs af sektorer. Grupperne bliver blandt andet sammensat af en 

sundhedsplejerske samt en administrativ eller socialfaglig repræsentant fra 

hver kommune i fødestedets optageområde.  

-          Videreudvikling og udbredelse af eksisterende distriktsjordemoderordning, der 

skal sikre en højere grad af kontinuitet og tryghed for den gravide. Ordningen 

har hidtil fungeret i dele af regionen – Østhimmerland, Østvendsyssel samt 

Brønderslev, men ønskes nu udvidet. 

-          Indførelse af systematiske kvalitetsmålinger, herunder brugerundersøgelser  

-          Udarbejdelse af individuelle forløbsplaner ved første jordemoderkonsultation  

-          Diverse kommunikationstiltag, herunder målrettet kommunikation til 

definerede grupper: gravide, fædre, unge m.v.  

-          Etablering af tværfaglige/ -sektorielle barselsambalulatorier ved hvert fødested 

i Hjørring, Aalborg og Thisted 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/10447 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU/BR 
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Ud over de nævnte initiativer, er der enkelte tiltag, der er nationalt fastsatte og som 

skal iværksættes i løbet af 2009 og 2010. Det gælder først og fremmest planer for 

etablering af familieambulatorier efter Hvidovermodellen. I fødselsplanen giver 

regionen udtryk for, at man ønsker at udvide patientkredsen i forhold til 

Hvidovermodellen til at omfatte alle grupper af særligt sårbare gravide. Indsatsen 

ønskes forankret i et såkaldt tværfagligt ”sårbarhedsteam”.  

 

Herudover er der fra nationalt hold afsat DUT-midler til indførelse af 

screeningsprogrammer for rhesus negativ gravide samt generel screening af 

gravide for HIV og syfilis. Disse screeningsprogrammer skal være implementeret 1. 

januar 2010.  

 

Samarbejde  

Flere af de indsatsområder, der er beskrevet i fødselsplanen sigter på at skabe 

mere klarhed og systematik i arbejdsgangene og sikre, at der samarbejdes mellem 

de involverede parter. Fokus vil blandt andet være på at sikre en helt klar ansvars - 

og opgavefordeling omkring det enkelte fødested mellem region og kommuner i 

barselsperioden.  

  

For at sikre et velbeskrevet, formaliseret og tæt samarbejde mellem kommunerne 

og Regionen indenfor svangreomsorgsområdet anbefaler Regionen, at man 

undersøger, om det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge det regionale/kommunale 

samarbejde indenfor området i regi af sundhedsaftalerne.  

 

Proces 

Udkast til fødselsplan har været forelagt Forretningsudvalget den 9. juni 2009 og 

Regionsrådet den 16. juni 2009 til politisk behandling.  

 

Udkast til fødselsplan sendes til høring med høringsfrist den 21. august 2009  

 

Den endelige version af Fødselsplan for Region Nordjylland forelægges 

Regionsrådet til endelig godkendelse i september 2009.  

 

Fødselsplanen indgår som en del af den samlede sundhedsplan, der er under 

udarbejdelse og godkendes i efteråret 2009.  

 

Bemærkning  

Da byrådet først kan behandle høringssvaret den 26. august anmoder forvaltningen 

Sundhedsudvalget om at behandle og kommentere på udkast til fødselsplan med 

henblik på udarbejdelse af høringssvar til Regionen – med naturligt forbehold for 

Byrådets senere godkendelse.   

  

 

Indstilling 

Det indstilles at forvaltningen udarbejder et høringssvar baseret på 

Sundhedsudvalget bemærkninger.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. august 2009  
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Forslag til høringssvar udarbejdes af B&K og SSAF i fællesskab, der forelægges 

byrådet den 26.8.2009. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

Bilag 

Udkast til Fødselsplan for Region Nordjylland i høring - høringsfrist 21. august 2009 - Til høring - Udkast 

til Fødselsplan, juni 2009..pdf  (dok.nr.62738/09) 
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10. Direktøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SOU 
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11. Eventuelt 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: janl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Per Nilsson 
   

      

Lars M. Møller 
   

      

Brian Kjær 
   

 

      

Steen Jørgensen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Anders Broholm  
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