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1.

Budget 2010 - opfølgning

Sagsfremstilling
Den 14. oktober vedtog Byrådet budgettet for 2010.
På denne baggrund gives Udvalget en mulighed for at drøfte de forudsætninger

Åben sag
Sagsnr: 09/19477
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SUU

som er indarbejdet heri, eksempelvis i forhold til de indarbejdede
rammereduktioner, således at forvaltningen straks herefter kan iværksætte de
nødvendige initiativer til sikring af budgettets overholdelse.

Indstilling
Social-, sundheds- og arbejdsmark edsdirektøren indstiller sagen til drøftelse.
Beslutning Sundhedsudvalget den 3. november 2009
Taget til efterretning.
Afbud Irene Hjortshøj.
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2.

Sundhedsudvalgets Budgetrevision pr. 30.09.09

Sagsfremstilling
Sundheds udvalgets budget for 2009 er pr. 30.09 på netto kr. 198,4 mio. Heraf er
der forbrugt kr. 143, 0 mio. - s varende til ca. 72 %. Hvis alle udgifter og indtægter

Åben sag
Sagsnr: 09/19153
Forvaltning: SSAF
Sbh: tofi
Besl. komp: SUU

registreredes lineæ rt ville der efter 9 mdr. væ re forbrugt 75%. De bogførte udgifter
svarer således til et mindreforbrug på kr. 5,8 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 forlægges på mødet.
Gæster til mødet
John Kristensen, Børge Hansen

Indstilling
Direkt øren indstiller at budgetrevisionen tages til efterretning.
Beslutning Sundhedsudvalget den 3. november 2009
Fremsendes til byrådets orientering.
Udvalget bemæ rker, at det ikke er acceptabelt, at Sundhedsstyrelsens IT-system
(E-data) ikke har været tilgængeligt igennem længere tid.
Afbud Irene Hjortshøj.
Bilag
SUU - Budgetrevis ion d. 30/9 2009 - PDF (dok.nr.119376/09)
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3.

Projekt Sundhed til døren

Sagsfremstilling
E valuering af projekt ”Sundhed til døren”.

Åben sag
Sagsnr: 08/9280
Forvaltning: SSAF
Sbh: antm
Besl. komp: SUU

”Sundhed til døren” blev iværksat i 2007 og udvidet i 2008 med ”Madvæ rkstedet”
og ”Sund By Hånbæk”, hvor udsatte familier med anden etnisk baggrund bliver
tilbudt hjælp og st øtte til at tilegne sig viden om indk øb og tilberedning af sunde og
ernæ ringsrigtige måltider.
I henhold til Sundhedsudvalgets beslutning af 2. september 2008, skal projektet
evalueres efter 1 år.
Den specifikke del:
I perioden september 2008 til juni 2009 har 4 flygtninge familier, blandt dem
kvoteflygtninge, modtaget hjælp og støtte til at tilegne sig viden omkring indk øb og
tilberedning af sunde og ernæ rings rigtige måltider.
De 4 familier har i perioden fået i alt 16 besøg, og har i den forbindelse opnået øget
viden omkring indkøb og tilberedning af ernæringsrigtige måltider. De har dermed
fået redskaber, der kan væ re medvirkende til at forebygge fejlernæring og mobning
af børnene.
Da det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at benytte spørgeskema, er
evalueringen baseret på udtalelse r fra familierne, integrationskoordinator og
sundheds vejleder.
Projektet har betydet:
at flygtningene er blevet bedre rustet til at deltage i samfundet
at integrationsprocessen er blevet fremmet både hos børn og voksne
hjælp til selvhjælp
et godt supplement til det øvrige integrations- og aktiveringsprogram
en involvering af hele familien – ikke kun moderen
Desuden har det vist sig:
at det tvæ rfaglige samarbejde mod et fælles mål har været af stor væ rdi.
at den ubureaukratiske tilgang har betydet hjælp allerede i
modtagelsesfasen
at det er af stor betydning, at der er taget udgangspunkt i flygtningenes
ønsker og behov
Projektet havde i foråret 2009 besøg af en repræsentant fra Integrationsministeriet,
der udviste stor interesse for denne indsats. Hun ønskede projektbeskrivelsen
tilsendt og har efterfølgende sendt den til de øvrige kommuner i
net væ rkssamarbejdet i Vendsyssel.
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Den generelle del:
Der er 2 hold af 5 deltagere klar til opstart af ”Madværksted” medio september
2009. Her vil delt agerne få hjælp og st øtte til at fastholde de nye sunde madvaner.

”Sund By i Hånbæk”:
I perioden oktober 2008 til juni 2009 har en medarbejder fra Sundhedscentrene 1.
gang om måneden åbnet ”en satellit” i Hånbækcentret i Frederikshavn. I første
omgang i en lejlighed som boligforeningen stillede til rådighed og senere i
Beboerhuset på Kokt vedvej.
Der har i gennemsnit væ ret mellem 5 og 10 borgere pr. gang. Primært ældre
borgere af dansk oprindelse. Borgerne har hovedsageligt ønsket blodtryksmåling,
kostvejledning, vægtkontrol og generel sundhedssamtale.
Efter flytning til Beboerhuset, har der derudover været op til 5 unge pr. gang, der
fortrins vis har ønsket snak om kost og præ vention.
Desuden har der været en henvendelse fra Ungdoms gården Hånbæk angående
informationsmateriale vedrørende rygestop og præ vention.

På baggrund af erfaringerne fra ”S undhed til Døren” er det i forbindelse med
budget 2010 godkendt, at projektet integreres som en del af kronikerkonceptet i
Sundhedscentrene fra 2010. Borgere med anden etnisk herkomst end dansk har
en øget forekomst af livsstilssygdomme, såsom diabetes og hjerte-k arsygdomme,
og denne gruppe vil derfor især kunne drage nytte af Madværkstedets tilbud.
”Sund By i Hånbæk” fortsætter frem til og med 31. december 2009, hvore fter
personaleressourcerne vil indgå i kommunens Sundhedscent re.

Afdelingsleder for sundhedfremme- og forebyggelse Birgitte K vist er tilstede under
punktet
Indstilling
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget
tager evalueringen til efterretning, og at der i S undhedscentrene fortsat er et særligt
tilbud til borgere af anden etnisk herkomst end dansk.
SundBy i Hånbæk slutter med udgangen af 2009
Beslutning Sundhedsudvalget den 3. november 2009
Godkendt som indstillet.
Afbud Irene Hjortshøj.
Bilag
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Bilag Sundhed til døren - projektbeskriv else (dok.nr.541284/08)
Evaluering Sundhed til døren 2009.docx (dok.nr.109909/09)
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4.

Uddeling af Frivillighedsprisen 2009

Sagsfremstilling
Frivillighedsprisen gives som påsk ønnelse af en person, en forening, organisation
eller institution, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i
Frederikshavn K ommune.

Åben sag
Sagsnr: 09/16674
Forvaltning: SSAF
Sbh: antm
Besl. komp: SUU

Frivillighedsprisen er på 10. 000 kr. og uddeles én gang om året.

Formålet med frivillighedspri sen er at:
fremme det frivillige sociale engagement
synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige i samfundet til
inspiration for andre
markedsføre og anerkende det sociale engagement, som frivillige bidrager
med
fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige

Frivillighedsprisen kan tildeles foreninger, organisationer eller enkelt pers oner, der
er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som
har øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
har styrket livsk valitet og trivsel for en gruppe mennesker
har skabt opmærksomhed omkring en ellers overset problematik
har fremmet opmærksomheden på k valiteten/ værdierne ved frivilligt socialt
arbejde
har iværksat nyskabende aktivitet er med frivillige
positivt har fremhæ vet og synliggjort foreningernes og organisationernes
arbejdsgrundlag
har fremhæ vet k valitet en/ væ rdierne ved frivilligt socialt arbejde
har fremmet samarbejdet i den frivillige verden
har iværksat nyskabende aktivitet er med frivillige inden for social - og
sundhedsområdet
Ansatte i Frederikshavn Kommune kan kun tildeles prisen for en frivillig inds ats, der
ligger udenfor ansættelsesforholdet.
Ved fristens udløb 9. oktober 2009 var der indkommet 12 indstillinger (se bilag).
Sundheds udvalget nominerer på sit første møde efter fristens udløb 5 kandidater,
og kan selv udpege en kandidat, der ikke nødvendigvis er indstillet af borgere eller
andre.
Pris vinder 2009 afsløres ved en officiel sammenkomst i november 2009.
Fristen for indstillinger til Frivillighedsprisen 2010 er den 8. oktober 2010.

Afdelingsleder for sundhedfremme- og forebyggelse Birgitte K vist deltager under
punktet.
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Indstilling
Social-, sundheds- og arbejdsmark edsdirektøren indstiller
at Sundhedsudvalget udpeger 5 nominerede kandidater til prisen
at Sundhedsudvalget udvælger årets vinder
at Sundhedsudvalget fastsætter en dat o sidst i november for uddelingen af
frivillighedsprisen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. november 2009
De nominerede er:
- Ester og Knud Larsen, Frederikshavn
- Annie Grüner K ørvel
- Pensionistforeningen Munkegården
- Sæby Handicapgruppe
- Frivillige på Hospic e.
Prisen uddeles den 26.11. 2009 kl. 15.30 forventeligt i Det musiske Hus i
Frederikshavn.
Afbud Irene Hjortshøj.
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5.

Uddeling af Sundhedsprisen 2009

Sagsfremstilling
Sundheds prisen gives som en påsk ønnelse til personer, foreninger, organisationer
eller institutioner, der er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som har

Åben sag
Sagsnr: 09/16668
Forvaltning: SSAF
Sbh: antm
Besl. komp: SUU

gjort en særlig indsats for at fremme sundheden her indenfor et nærmere bestemt
fokusområde.
Sundheds prisen er på 10.000 kr. og uddeles en gang om året.
Formålet med sundhedspri sen
Sundheds prisen skal understøtte Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik og
visionen om at blive Nordjyllands sundeste kommune. Der s kal derfor hvert år
udvælges et særligt fokusområde for uddeling af årets sundheds pris.
Børn og unge er Fokusområde 2009
Sunde vaner skal lægges så tidligt i livet som muligt. Ved at sætte fokus på børn og
unges sundhed kan man forebygge, at manglende motion og overvægt lægger
grundstenene til senere udvikling af livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme.
Indsatsen i forhold til børn og unges sundhed kunne eksempelvis væ re
en skoleklasse, der har indført ½ times bevæ gelse hver dag
en idrætshal, der dropper frituremad og tilbyder grovboller med sundt
pålæg og frugt
en skole, der laver gå-bus (så børnene ikke bliver k ørt i skole)
en SFO, der indfører sund morgenmad

Valg af prismodtager og overrækkelse af pris
Ved fristens udløb den 9. oktober 2009 var der indkommet 11 begrundede
indstillinger til Sundhedsprisen 2009 (se bilag).
Sundheds udvalget udpeger på sit første møde efter fristens udløb 5 nominerede
kandidater til prisen. Udpegningen sker på baggrund af de indkomne indstillinger.
Dog har Sundhedsudvalget mulighed for at ud pege en prismodtager, der ikke er
blevet indstillet af borgere eller andre.
Ansatte i Frederikshavn Kommune kan kun tildeles prisen for en indsats, der ligger
uden for ansættelsesforholdet.
Vinderen af Sundhedsprisen afsløres ved en offi ciel sammenkomst på en af
Sundheds udvalget fastsat dato i november måned. Ved samme lejlighed
offentliggøres fokusområdet for Sundhedspris 2010.
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Udpegning af fokusområde 2010
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at Fokusområde 2010
bliver Motion.
Frederikshavn K ommune ønsker at være Motions-kommune nr. 1, fordi inaktivitet
er års ag til udvikling af livsstilssygdomme som eksempelvis
hjert e-karsygdomme
diabetes
dårlig koncent ration hos børn og unge
overvægtsproblemer m.m.
Indsatsen i forhold til motion kunne eksempelvis være:
aktivitetscenter, der iværksætter ”gå-grupper” for ældre
skoleklasser, der indfører ½ times bevæ gelse hver dag
gadefodbold for unge
Fristen for indstillinger til Sundhedspris en 2010 er den 8. oktober 2010.
Afdelingsleder for sundhedfremme- og forebyggelse Birgitte K vist er tilstede under
punktet

Indstilling
Social-, sundheds- og arbejdsmark edsdirektøren indstiller
at Sundhedsudvalget udpeger 5 nominerede kandidater til prisen
at Sundhedsudvalget udvælger årets vinder
at Sundhedsudvalget fastsætter en dat o sidst i november for uddeling af
Sundheds prisen
at Sundhedsudvalget udpeger MOTION som fokusområde for
Sundheds prisen 2010

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. november 2009
De nominerede er:
- Anna Marie Thusgaard Pedersen
- Skolekantinen Ravnshøj Skole
- Børnenes Hus Lærkereden
- Ålbæk Skole
- Børnehaven Humlebien
Prisen uddeles den 26.11. 2009 kl. 15.30 forventeligt i Det musiske Hus i
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Frederikshavn.
Som fokusområde for 2010 udpeges MOTION som indstillet.
Afbud Irene Hjortshøj.
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6.

Orientering om statusevaluering af sundhedsaftaler

Sagsfremstilling
Den gældende sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Frederikshavn
Kommune er indgået i henhold til sundhedslovens bestemmelser og godkendt i

Åben sag
Sagsnr: 08/2460
Forvaltning: SSAF
Sbh: ufbo
Besl. komp: SUU

henholds vis Regions rådet og Frederikshavn Byråd.
Da den nuvæ rende aftale skal revideres og ny aftale skal udformes og indsendes til
Sundhedsstyrelsen primo 2011 har den administrative styregruppe vedrørende
sundhedsaftalerne besluttet, at der skal foretages en statusevaluering af
sundhedsaftalerne.
Frederikshavn K ommune har fået tilsendt evalueringsmat erialet og har
efterfølgende haft det fremsendt til gennemgang hos de sektorans varlige for de
enkelte indsatsområder.
Tilbagemeldingerne på statusevalueringen viser:
-

at der generelt er tilfredshed med aftalen som opfattes som en hensigtsmæssig
ramme for samarbejdet mellem regionen og kommunen og at den fungerer
som et godt og nødvendigt væ rktøj.

-

at der er tale om et komplekst aftalesæt, der fortsat vil kræ ve en målrettet
indsats i forhold til at sikre implementering af aftalen. Det er en udfordring at
omsætte aftalens intentioner til praktisk samarbejde i den daglige drift.

De indkomne tilbagemeldinger på statusevalueringen peger på flere forslag til
forbedringer fremadrettet, herunder:
Indsatsområde indlæggelses- og udskrivningsforløb
Den generelle aftale
-

Behov for at holde fokus på overholdelse af de indgåede varslingsregler i
forbindelse med udskrivning af fæ rdigbehandlede patienter.
Visitationsmyndigheden oplever i en række tilfælde at kommunen ikke i rimelig
tid informeres om udskrivelse/ færdigbehandling af borger. For kommunen er
det forbundet med store planlægningsmæssige problemer og unødvendige
ekstra udgifter.

-

Der opleves problemer vedrørende medicinhåndtering, hvor de medsendte
lister ved udskrivelse ikke er opdaterede. Frederikshavn Kommune ønsker en
tæt opfølgning på problematikkerne vedrørende dosisdispensering

Den bilaterale aftale
-

Behov for stadig udvikling og styrkelse af den elektroniske udveksling af
informationer mellem kommunen, sygehusene og lægerne.

-

Samarbejdet omkring den palliative inds ats i.f.m. terminalpatienter fortsættes.
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Frederikshavn K ommune fastholder regionens tilsagn om, at det palliative
team skal placeres i tæt fysisk tilknytning til hospice.
Indsatsområde 3 – Genoptræningsområdet
Den generelle aftale
-

Det overordnede samarbejde og de aftale arbejdsgange fungerer generelt
godt.

-

Det opleves, at den indholdsmæssige k valitet i de modtagne
genoptræ ningsplaner er alt for s vingende. Der modtages fortsat
genoptræ ningsplaner der ikke er udfyldt fagligt tilfredsstillende eller fors varligt,
hvilket giver et mangelfuldt fagligt grundlag for opstart af et kvalificeret
genoptræ ningstilbud i kommunalt regi.

-

Der skal arbejdes med styrke kommunikationen til borgerne mht. deres
genoptræ nings forløb efter sygehusophold. Visitationen oplever fortsat borgere
der ikke er orienteret eller ikke har forstået, at der er sendt en
genoptræ ningsplan til kommunen.

Den bilaterale aftale
-

Den vejledende målsætning for andelen af specialiseret genoptræning
vurderes at være et velfungerende redskab i forhold til at følge op på
udviklingen af fordelingen af almene og specialiserede genoptræningsplaner.
Det anbefales, at der aftales et nyt måltal, når målsætningen om 30 %
specialiseret genoptræning er opfyldt.

Indsatsområde 4 – Hjælpemiddelområdet
Den generelle aftale
-

Frederikshavn Kommune ønsker at drøfte pro blemerne med overholdelse af de
beskrevne tidsfrister.

-

Der er behov for at arbejde videre med at udbedre kendskabet til aftalen såvel fra sygehuset som fra Frederikshavn Kommunens side.

Den bilaterale aftale
-

Frederikshavn Kommune ønsker fortsat at få unders øgt muligheden for at
overtage udleveringen af de midlertidige hjælpemidler til borgerne.

Indsatsområde 5 – Forebyggelse og sundhedsfremme
Den generelle aftale
-

Der er behov for en langsigtet plan for den fælle IT-port al Nordjysksundhed.dk

-

Frederikshavn Kommune finder det problematisk, at flere kommuner har væ ret
nødsaget til lave egne aftaler om procedurer, fordi der ikke har været klare
retningslinjer fra Kronikerenheden.

-

Den manglende elektroniske kommunikation mellem sektorerne opleves
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stadigt som et meget stort problem.
-

Frederikshavn Kommune anbefaler, at man arbejder for en aft ale om aflønning
på t værs af sektorerne – eks. køb af specialsygeplejersker til unde rvisning.

Indsatsområde 6 – Indsats overfor mennesker med sindslidelser
Den generelle aftale
-

Frederikshavn Kommune ønsker en nærmere drøftelse af principperne for
færdigbehandling.

-

Der er behov for at styrke koordinationen på t værs af s ektorerne i forhold til de
dobbeltdiagnoticerede. Kommunen igangsætter et projekt for denne målgruppe
med fokus på dette emne.

Indstilling
Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirekt øren indstiller over for
Sundheds udvalget, at
-

Godkende statusevalueringen af sundhedsaftalerne

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. november 2009
Statusevalueringen er godkendt.
Afbud Irene Hjortshøj.
Bilag
udfyldt statusevaluering på sundheddsaftale (dok.nr.119846/09)
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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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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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