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1.

Sundhedsudvalgets budget 2010

Sagsfremstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har- indenfor de øk onomiske
rammer som er udmeldt -udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2010. Dette

Åben sag
Sagsnr: 09/14379
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SUU

oplæg udgør, sammen med de øvrige forvalt ningers bidrag, Direk tionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.
I henhold til den vedt agne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu
det administrativ udarbejdede budgetforslag. Sundhedsudvalgets budgetdrøft elser
gennemføres d. 11. august.
De samlede nettoudgift er, på Sundheds udvalgets 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
Sundheds udvalgets budgetmøde.
Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af budgetforslaget.
Ved gennemgangen vil afdelingsleder og afdelingens økonomi-medarbejder delt age.
Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle
ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til Øk onomiudvalget

Gæ ster 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 budget rammen.
Fraværende: Ingen
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Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Sagen genoptages.
John Kristensen og B ørge Hans en delt ager under punktet.
Indstilling - Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Forvaltningen indstiller, at de fremsendte forslag drøftes.
Beslutning Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Drøftet.
Budgetforslag fremsendes indenfor rammen til Byrådets behandling.
Udbud af Hjælpemiddeldepotet (genbrugshjælpemidler) fremsendes til Byrådets
beslutning med anbefaling.
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
høringssvar vedr. budgetoplæg 2010 samt budgetrevision.doc (dok.nr.84563/09)
Høringssvar Ældreafdelingens AfdelingsMED (dok.nr.84564/09)
Lukket bilag
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2.

Forslag om udendørs træningspladser

Sagsfremstilling
Medlem af sundhedsudvalget Steen Jørgensen fremsætter forslag om udendørs
træningspladser, hvor alle har mulighed for at deltage.

Åben sag
Sagsnr: 09/14130
Forvaltning: SSAF
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

Frederikshavn kommune vil væ re 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 livsk valitet, men også fordi det sparer
kommunen penge og ressourcer i sidste ende. Derfor er Frederikshavn kommune
også ved at udarbejde en sundheds politik, 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 mot ion.
Mit forslag er derfor, at vi skal investere i udendørs trænings pladser, fordi det skal
være lettilgæ ngeligt 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 SUNDHE D & LIVSMOD har fremstillet forskellige redskaber i naturprodukter, som kan stilles op i forbindelse med løbestier, parker og nat urlegeplads er, s åledes 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.
Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Steen Heftholm og Uffe Borg kommer tilstede ved mødet.
Indstilling - Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Forvaltningen indstiller at sagen drøftes.
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Beslutning Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Principgodkendt.
Forvaltningen fremlægger en finansieringsplan.
Projektet sendes til Landdistriktsudvalget og andre relevante samarbejdsparter.
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)
Udendørs træningspladser - Steen Jørgensen (dok.nr.80073/09)
Projektbeskrivelse af Udemotion 2.0.docx (dok.nr.87461/09)
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3.

Frederikshavn Kommunes solpolitik

Sagsfremstilling
Efter henvendels e fra Kræft ens Bekæmpelses lokalafdeling i Frederik shavn blev der den 12. september 2 008 afholdt et møde, hvor Kræ ftens
Bekæmpelse orienterede om forebyggende indsatser mod den stigende

Åben sag

Sagsnr: 09/3055
Forvaltning:
Sbh: cheg
Besl.
komp: SOU/BUU/KFU/SUU/AMU/TU/PMU/ØU/BR

forekomst af hudkræ ft og modermærkekræ ft i Danmark. På mødet deltog repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse i Region Nordjylland, formanden for S undhedsudvalget samt repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen og Sundheds- og Handicapafdelingen i Frederikshavn
Kommune.
Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og modermærkekræft i verden. Kræft i huden skyldes i langt de fleste tilfælde, at
man har væ ret udsat for overdreven UV-stråling. Unders øgelser
fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kræft i huden er den mest hyppige
kræftsygdom i Danmark. Især unge er i en stor risiko for at udvikle m odermæ rkekræft, hvilket blandt andet skyldes deres høje forbrug af solarier
og solbadning.
Kræft i huden er imidlertid en af de kræftformer, som kan forebygges. S åledes kan omkring 85% af alle tilfælde af hudk ræft og modermærkek ræft
forebygges ved færre solskoldninger, mindre UV -docis og fornuftige solvaner tidligt i livet. På mødet blev det derfor besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til en overordnet solpolitik for Frederikshavn Kommune,
som kan indgå i kommunens samlede sundhedspolitik og, at Afdelingen
for Sundhedsfremme og Forebyggelse skulle være tovholder for proces sen.
På baggrund af dette har Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse i samarbejde med lederen af sundhedsplejen og repræsentanter fra
Børne- og Kulturforvalt ningen udformet et udkast til en solpolitik for Frederikshavn Kommune.
Det overordnede formål med solpolitikken er at få solbeskyttelse gjort til
en vigtig bestanddel af borgernes og medarbejdernes hverdags - og arbejdsliv. Omdrejningspunktet for indsatsen på området er ”Vi har brug for
solen – men med omtanke”. I tråd med dette forslås følgende operationelle mål:

At øge borgernes og medarbejdernes opmæ rksomhed på solbeskyttelse
At øge borgernes viden om forebyggelse og udvikling af hudkræ ft
At opmuntre borgere og medarbejdere til at tage ans var for deres
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egen og andres solbeskyttelse
At sikre muligheden for solbeskyttelse i kommunale anlæg og institutioner
At afskaffe solarier i kommunale anlæ g og institutioner

Beslutning MED Hovedudvalget den 11. juni 2009
MED Hovedudvalget anbefaler, at solpolitikken godkendes med de faldne
bemærkninger.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik anbefales godk endet af byrådet

Beslutning Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Solpolitikken anbefales godk endt.
Fraværende: Ingen.
Bilag
Udkast til Frederikshavn Kommunes solpolitik (dok.nr.54362/09)
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4.

Hjertestartere

Sagsfremstilling
Sundheds udvalgsmedlem Steen Jørgensen ønsker følgende punkt optaget på
dagsordenen:

Åben sag
Sagsnr: 09/4989
Forvaltning: SSAF
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

Igennem adskillige år har hjertemassage og kunstigt åndedræt været de vigtigste
færdigheder, en førstehjælper har skullet bruge ved genoplivning af mennesker,
som får hjert estop uden for hospitalet.
Vi uddanner i dag bl.a. vores SOS U personale i førstehjælp med hjertemassage,
men jeg mener at det ville være en ekstra tryghed, hvis vi opsatte en AED hjert estarter, i alle vores ældre / plejecentre, rådhuscentret etc. samt på rådhuset. evt.
sponsoreret igennem Trygfonden.
Unders øgelser fra USA viser, at brug af hjert estarteren har øget overlevelseschancen fra de gennemsnitlige 5 procent op til 56 procent.
Ved hjertestop vil de livs vigtige organer meget hurtig tage skade, eksempelvis med
hjerneskade til følge pga. iltmangel til hjernen, hvis der ikke straks ydes hjælp,
chancen for at overleve et hjert estop falder med cirka 10 procent, for hvert minut
der går, fra hjertestoppet indtræffer, til hjertemassage og kunstigt åndedræt påb egyndes.
Hjert estarteren er en transportabel og batteridrevet maskine, den er enk el at anvende, den betjenes manuelt, men en indtalt stemme giver under hele forløbet i nstruktioner på dansk. Ved anvendelse skal to elektroder placeres på personens
overkrop. De to elektroder er via en ledning forbundet med hjertestarteren. Herefter
foretager hjertestarteren automatisk en analyse af hjertet og giver kun førstehjæ lperen mulighed for at støde ved tryk på en knap, hvis der er brug for det. Hjert estarteren kan derfor ikke fejlbetjenes.
Hjert estarteren er den mest effektive behandling af hjertestop, hjertestarteren kaldes også både en defibrillat or og en AED, Automatisk Ekstern Defibrillator. Ved
brug af en hjertestart er kan hjertet få et elektrisk stød. Stød kan ”nulstille” det elektriske kaos (hjerteflimmer) i hjertet, og derved få hjert et til at slå igen.
Hjert estarten kan og må bruges af alle, selvom man ikke har modtaget målrettet
undervisning. Det anbefales dog at man modt ager nogle få timers undervisning
samt vedligeholdelsesundervisning.

Indstilling
Til Drøftelse

Sundheds udvalget - Referat - 01. september 2009

Side 10 af 18

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2009
Sundheds udvalget bad om et notat med rådgivning vedr. hjertestartere fra Sun dheds fremme og forebyggelsesafdelingen.
Fraværende: Knud Hjørnholm
Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 5. maj 2009
På baggrund af Sundhedsudvalgets ønske om et not at med rådgivning vedr. hje rtestartere fra Sundhedsfremme og Forebyggelsesafdelingen, er der med udgangspunkt i ”Hjertestart i Danmark – status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv
” Udgivet i 2008 af MTV-E nheden ved Århus Universitetshospital og Hjerteforeningen, lavet er sammendrag af hovedkonklusionerne fra rapporten, sammen med de
nyeste tal for responstider i Region Nordjylland.

Indstilling - Sundhedsudvalget den 5. maj 2009
Til Drøftelse
Afdelingsleder Birgitte K vist deltager ved punktet, og medbringer en Hjertestart er til
demonstration.
Beslutning Sundhedsudvalget den 5. maj 2009
Udsat.
Fraværende: Steen Jørgensen.
Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Birgitte K vist kommer tilstede og demonstrerer hjertestarteren.
Indstilling - Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Forvaltningen indstiller, at sagen drøft es.
Beslutning Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Drøftet.
Sundheds udvalget opfordrer Sundhedscentrene til at underst øtte udbredelsen af
førstehjælpskursus.
Fraværende: Ingen.
Bilag
Fra MTV-hjertestart (dok.nr.40849/09)
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5.

Ændring af sagsbehandlingsfristerne på Hjælpemidelområ-

det
Sagsfremstilling
Hjælpemiddelområdet består af forskellige bevillingsområder:

Åben sag
Sagsnr: 07/7107
Forvaltning: SSAF
Sbh: cheg
Besl. komp: SUU/BR

Bolig indretning, biler, høre, syn, kropsbårne og genbrugshjælpemidler.
Disse områder har hver især særlige sagsbehandlingsfrister tilrettet det enkelte
områdes indhold og omfang.
For at overholde budgettet for 2009 er det nødvendigt, at reducere i Hjælpemiddelafdelingens drift. Dette kan kun ske ved personalereduktion, da øvrige konti er
lovstyrede bevillingskonti. Det foreslås, at medarbejderstaben reduceres med 1,7
stilling
Følgende områder berøres særligt af personalereduktionen:
Høre, syn, k ropsbårne og genbrugshjælpemidler (serviceloven § 112)
På nuvæ rende tidspunkt er sagsbehandlings fristen for diss e områder 8 uger.
Personalereduktion i forbindelse med overholdelse af budgetrammen i 2009 vil få
den kons ek vens, at terapeuterne i deres sagsbehandling ikke længere kan overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider. Der vil med en reduktion på 1, 7
stilling ske en væsentlig serviceforringelse. Færre medarbejdere vil naturligt skulle
betjene det samme antal borgere.
Borgerne er meget opmærksomme på disse sagsbehandlingstider og frister, og
erfaringsmæssigt betyder dette, at antallet af skriftlige klagesager stiger og antallet
af person- og telefonklager også vil stige fremadrettet.
Det er derfor nødvendigt at ændre på de vedtagne sagsbehandlingsfrister, således
at der bliver bedre overensstemmelse mellem borgerens forvent ninger og person aleressourcerne.
For genbrugsområdets vedkommende anbefales det derfor, at sagsbehandlings fristen ændres fra 8 uger til 12 uger.
På høre- og synsområdet ændres det fra 8 til 10 uger.
Ligeledes bliver det nødvendigt at reducere i den åbne rådgivning for bor gere, som
benytter høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Dette betyder, at hvor der nu
i Skagen, Ålbæk, Sæby, Østervrå, Dybvad, Strandby og Frederikshavn er åben
rådgivning 1 gang om ugen i en time - varetaget af hørevejlederne, ændres dette til
et tilbud med åben rådgivning en time hver 14. dag.
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Alle øvrige hjælpemiddelområder fortsætter med uæ ndrede sagsbehandlingsfrister.

Juridi ske konsekvenser
I følge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 2, §
3, stk. 2 formuleres det således:
Kommunalbestyrelsen sk al på de enk elte sagsområder fastsætte frister for, hvor
lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen sk al være truffet.
Fristerne sk al offentliggøres. Hvis fristen ikk e k an overholdes i en k onk ret sag, sk al
ansøgeren have besk ed om, hvornår ansøgeren k an forvent e en afgørelse.
Det er således op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte en sagsbehandlingsfrist,
som fastlægger et serviceniveau i kommunen.

Indstilling
De ændrede sagsbehandlings frister indstilles til politisk godkendelse.

Beslutning Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Godkendt.
Der følges op på sagsbehandlingsfristerne eft er ½ år.
Fraværende: Ingen.
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6.

Statistik for træning efter Sundhedsloven

Sagsfremstilling
I følge aftale med Sundhedsudvalget fremlægges statistik vedr. træning efter
Sundhedsloven for 1. halvår af 2009, herunder opgørelse af ventetid i forbindelse

Åben sag
Sagsnr: 09/1508
Forvaltning:
Sbh: cheg
Besl. komp: SUU

med opstart på træning.
Leder af træningsområdet Susanne Thaarup deltager i mødet.
Indstilling
Til orient ering
Beslutning Sundhedsudvalget den 1. september 2009
Taget til orientering.
Fraværende: Ingen.
Bilag
Statistik for 1. halvår af 2009 (dok.nr.85508/09)
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7.

Omlægning af kørselsordning efter Sundhedsloven

Lukket sag
Sagsnr: 09/15683
Forvaltning: SSAF
Sbh: mepd
Besl. komp: SUU
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8.

Direktøren orienterer

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

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

Steen Jørgensen

Irene Hjortshøj

Lars M. Møller

Jytte Schaltz

Anders Broholm

Brian Kjær
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