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1. Præsentation af foreningen "Sundhed og Trivsel" 

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af foreningen www.sundhedogtrivselfrederikshavn.dk/  

v/Kirsten Kristensen, som kommer tilstede kl. 15.00.  

  

  

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Drøftes på kommende møde. 

 

Bilag 

Lys(t) til livet ...... igen  (dok.nr.13284/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Gennemgang af fagområder 

 

Sagsfremstilling 

Gennemgang af fagområder kl. 15.30: 

 John Kristensen - økonomi- og planlægningsafdelingen   

 Alice Aagaard Hagemann - bestiller- og myndighedskontoret  

 Marianne Skrubbeltrang - sundheds- og handicapafdelingen.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Fagområderne Bestiller- og myndighedskontoret samt Sundheds- og 

handicapafdelingen blev gennemgået. 

  

Økonomi- og planlægningsafdelingen blev udsat. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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3. Sundhedsprofilundersøgelse 2010 

 

Sagsfremstilling 

”Hvordan har du det?” er en national undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom 

blandt voksne borgere. Undersøgelsen foregår i et nationalt, regionalt og 

kommunalt samarbejde, hvor samtlige regioner og kommuner i landet deltager. På 

den måde får vi muligheden for at undersøge sundhedstilstanden på kryds og 

tværs af hele Danmark, og med undersøgelsen bliver det muligt at tilpasse 

sundhedsindsatsen til det faktiske behov.  

  

Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune lavede også en 

sundhedsundersøgelse i 2007, HEBRO, og den har betydet, at vi fik en vurdering af 

befolkningens sundhed ved begyndelsen af de nye kommuners etablering. Den nye 

undersøgelse er endnu mere detaljeret, og vi får dermed mulighed for at se, om der 

er sket en udvikling siden 2007 

  

Undersøgelsen består af et spørgeskema med en række spørgsmål, som sendes 

ud til 3500 borgere i Frederikshavn Kommune og i alt 35.700 nordjyske borgere 

den 3. februar 2010.Resultatet af undersøgelsen i Nordjylland forventes klar 

omkring årsskiftet 2010/2011.  

  

Kampagne skal få flere til at svare  

Af erfaring ved man, at der skal gøres en indsats for at få alle befolkningsgrupper til 

at svare. Derfor vil de nordjyske kommuner og regionen benytte sig af 

netværksmuligheder, hvor vi blandt andet øger kendskabet til undersøgelsen 

gennem medarbejdere De kan hjælpe særlige målgrupper med at besvare 

skemaet. I Frederikshavn Kommune er der givet særlig informat ion til medarbejdere 

med tæt borgerkontakt. 

  

www.hvordanhardudet.rn.dk 

  

   

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Kommunikationsplan - Hvordan har du det.doc (dok.nr.13158/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1242 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bikv 

 Besl. komp: SUU 
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4. Solkampagne 2010 

 

Sagsfremstilling 

I 2009 vedtog Frederikshavn Kommune Solpolitikken. 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 blev 

følgende mål vedtaget:  

  

·       At øge borgernes og medarbejdernes opmærksomhed på solbeskyttelse  

·       At øge borgernes viden om forebyggelse og udvikling af hudkræft  

·       At opmuntre borgere og medarbejdere til at tage ansvar for deres egen og 

andres solbeskyttelse  

·       At sikre muligheden for solbeskyttelse i kommunale anlæg og institutioner  

·       At afskaffe solarier i kommunale anlæg og institutioner  

  

Sundhedsstyrelsen sætter sammen med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden 

fokus på Sol-kampagnen i maj 2010. I den forbindelse ønsker Sundhedsfremme og 

forebyggelse at sætte lokal fokus på kampagnen ved at uddele UV- sensorer til 

medarbejdere i Frederikshavn Kommune, der arbejder ude i solen. F.eks. Teknisk 

Forvaltnings Park og Vej og Børne- og Kulturforvaltningens  institutionspersonale, 

som er ca. 1200 personer. Samtidig indkøbes yderligere  1300 UV- sensorer til salg 

i kommunens sundhedscentre, for at give bl.a. forældre mulighed for at købe disse i 

forbindelse med kampagnen.  

  

Vi forventer at indkøbe i alt 2.500 UV-sensorer         41.600 kr. 

Annoncering:                                                                8.400 kr. 

I alt                                                                              50.000 kr. 

  

  

  

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget bevilliger kr. 50.000 

fra aktivitetspuljen til indkøb af UV-sensorer og til lokale tiltag i forhold til den 

nationale Sol-kampagne i maj 2010.  

   

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Indstillingen godkendt.  

 

Bilag 

UV-sensor.pdf (dok.nr.12085/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3055 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: bikv 

 Besl. komp: SUU 
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5. Evaluering af praksiskonsulentordningen i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Kommunalreformen har Frederikshavn Kommune fået en række 

nye opgaver på sundhedsområdet, som sammen med målsætningen om at blive 

den sundeste kommune i Nordjylland, fordrer et godt og tæt samarbejde mellem 

Frederikshavn Kommune og de praktiserende læger.  

  

På baggrund af dette besluttede Sundhedsudvalget den 8. april 2008, at Social -, 

Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skulle ansætte en kommunal 

praksiskonsulent. Praksiskonsulenten skulle rekrutteres blandt  de alment 

praktiserende læger med ydernummer i Frederikshavn kommune og ansættes med 

gennemsnitlig 12 timer pr. måned indtil udgangen af 2009. Herefter skulle 

praksiskonsulentordningen evalueres, og der skulle tages stilling til ordningens 

videre fremtid.  

  

Stillingen som praksiskonsulent blev opslået i forsommeren 2008 med besættelse 

pr. 1. august 2008. Af stillingsbeskrivelsen fremgår det, at praksiskonsulenten ud 

over at forbedre og udvikle samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune og de 

praktiserende læger med et ydernummer i kommunen bl.a. også skal:  

 Medvirke til at udvikle metoder og redskaber til at opnå bedre og mere 

sammenhængende patientforløb  

 Medvirke til at sikre, at der udveksles de nødvendige patientinformationer 

(elektronisk) mellem de praktiserende læger, sygehusene og plejesektoren 

i Frederikshavn Kommune  

 Indgå i Frederikshavn Kommunes generelle planlægning vedrørende 

forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser  

 Indgå i Frederikshavn Kommunes indsats i forhold til borgere med kroniske 

sygdomme  

 Medvirke til udvikling af tilbud på sundhedsfremme-, forebyggelses- og 

genoptræningsområdet  

 Indgå i løbende og nye projekter på sundhedsområdet i Frederikshavn 

Kommune  

  

I det følgende præsenteres en status for, hvordan praksiskonsulentordningen har 

fungeret fra 1. august 2008 og frem til udgangen af 2009. Status er lavet på 

baggrund af et evalueringsmøde, der blev afholdt for praksiskonsulenten og de 

nærmeste samarbejdspartnere fra Social-, Sundheds- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen den 14. december 2009, hvor der blev lavet en fælles 

erfaringsopsamling af ordningen.  

  

Status for praksiskonsulentordningen  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1876 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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Praksiskonsulenten refererer opgavemæssigt til Sundheds- og handicapchefen. 

Budgetmæssigt var der afsat 112.464 kr. til opgaven i 2009. Der er an vendt 44.549 

kr., som dækker udgifter til løn, transport mv. for 2009.  

  

 De største opgaver i perioden har været i forbindelse med: 

 Deltagelse i den overordnede styregruppe og i de specifikke 

sygdomsrelaterede arbejdsgrupper i forbindelse med Kronikerprojektet  

 Deltagelse i udviklings- og planlægningsarbejde i forbindelse med 

Benzodiazepinprojektet  

 Koordinering af samarbejdet mellem hjemmeplejen og de alment 

praktiserende læger  

 Fast medlem af Kommunalt - Lægeligt kontaktudvalg  

 Kontakt til netværket af bylæger  

 Koordinering vedr. influenzavaccination  

  

Praksiskonsulenten deltager fast i Kommunalt – Lægeligt kontaktudvalg samt i 

netværket af bylæger Dette har vist sig at være meget udviklende for samarbejdet 

på tværs mellem de praktiserende læger og Frederikshavn Kommune. 

Praksiskonsulenten er med sin deltagelse i disse fora med til at sikre, at de 

praktiserende læger i kommunen får den nødvendige viden og information om de 

forskellige tiltag, der er i gang i forhold til pleje-, forebyggelses- og 

rehabiliteringsindsatsen i Frederikshavn Kommune.   

  

Eksempelvis har det været meget befordrende for udviklingen af kronikerprojektet, 

at praksiskonsulenten har siddet med i såvel styregruppen som i de 

sygdomsrelaterede arbejdsgrupper. På den måde har han løbende kunne formidle 

viden om projektet og de forskellige tiltag i forbindelse med projektet til de 

praktiserende læger i kommunen. Denne gensidige information og videndeling på 

tværs har således været et vigtigt element i udviklingen af bedre og mere 

sammenhængende rehabiliteringsforløb.  

  

I den fælles erfaringsopsamling var der generel enighed om, at 

praksiskonsulentordningen har vist sig at være meget understøttende for den 

række af nye opgaver, som Frederikshavn Kommune har fået på sundhedsområdet 

i forbindelse med Kommunalreformen. Praksiskonsulenten spiller således en vigtig 

rolle både i forhold til udviklingen af det daglige samarbejde mellem de 

praktiserende læger, sygehusene og Frederikshavn Kommune og i forhold til 

udviklingen af tilbud og nye indsatsområder på sundhedsfremme-, forebyggelses- 

og genoptræningsområdet i kommunalt regi.  

  

Nye indsatsområder for det kommende år kunne således være:  

 Genindlæggelse på sygehusene/ for hurtige udskrivninger  

 Opfølgning på Benzodiazepinprojektet  

 Fokus på ændring i medicinforbrug  

 Indsatsen i forhold til demente  
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 2. generation af Sundhedsaftalerne,  

 Arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH)  

 Samarbejde med Sygedagpengeafdelingen vedr. indsats i forbindelse med 

sygdom  

  

På evalueringsmødet blev man enige om at anbefale, at praksiskonsulentordningen 

fortsætter i sin nuværende form. Samtidig blev man enige om at anbefale, at der 

hvert år afholdes et møde for alle relevante samarbejdspartnere, hvor ordningen 

bliver evalueret og nye indsatsområder bliver diskuteret.  

  

  

 

Indstilling 

  

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, at  

  

 Praksiskonsulentordningen fortsætter som hidtil  

 Der afholdes et årligt møde for centrale samarbejdspartnere, hvor 

ordningen evalueres og nye indsatsområder diskuteres  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Indstillingen godkendt.  
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6. Udpegning af politisk repræsentation til Kommunalt-

Lægeligt Kontaktudvalg 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 4. december 2007 godkendte Sundhedsudvalget, at Social-, 

Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tog initiativ til at oprette et lokalt 

kommunalt-lægeligt kontaktudvalg i Frederikshavn Kommune.  

  

Det Kommunalt-Lægelige Kontaktudvalg i Frederikshavn Kommune består af 10 

medlemmer, hvor af de 3 udpeges blandt Sundhedsudvalgets medlemmer.  

  

Derudover er der følgende repræsentanter i Det Kommunalt-Lægelige 

Kontaktudvalg. 

 En repræsentant for kommunens praktiserende læger, udpeget af de lokale 

læger i forening  

 En repræsentant for PLO´s praksisudvalg i Region Nordjylland  

 Praktiserende læge og praksiskonsulent i Frederikshavn Kommune  

 Social- og Sundhedsdirektør  

 Sundheds- og Handicapchefen  

 Ældrechefen  

 Arbejdsmarkedschefen  

Det Kommunalt-Lægelige Kontaktudvalg beskæftiger sig med emner af fælles 

interesse. Det kan for eksempel være: 

 Særlige indsatser for bestemte befolkningsgrupper  

 Orientering om rehabiliteringstilbud og sundhedsfremmende tiltag i 

Frederikshavn Kommune  

 Den fremtidige struktur for praksisområdet i Frederikshavn kommune  

 Rekruttering af læger i fremtiden  

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget udpeger 3 

medlemmer til Det Kommunalt-Lægelige Kontaktudvalg 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Følgende blev udpeget: 

Anders Broholm 

Frode Thule Jensen 

Jørgen Tousgaard.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4060 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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7. Afsluttende evaluering af projekt "Idræt for sindslidende i 

Frederikshavn Kommune" 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 6. november 2007 at afsætte midler til 

den særlige indsats indenfor forebyggende arbejde. Disse midler blev blandt andet 

afsat til projekt "Idræt for sindslidende", som et element i Frederikshavn Kommunes 

vision om at blive Nordjyllands sundeste kommune og skabe sundhed for alle.  

  

Projektet blev igangsat den 1. marts 2008, hvor blev der ansat en 

idrætskoordinator. Den 1. januar 2009 blev et stort delmål i projektet indviet, idet 

idrætsforeningen "Mob din krop" blev etableret. Den 6. januar 2009 besluttede 

Sundhedsudvalget at forlænge projektet og bevillingen til stillingen som 

idrætskoordinator frem til udgangen af februar 2010. Det blev samtidig besluttet, at 

der skulle udarbejdes en afsluttende evalueringsrapport af projektet – denne 

slutevaluering foreligger nu.  

  

Evalueringsrapporten viser, at projektet har været en stor succes. I løbet af de to år 

projektet har varet, er der opnået følgende resultater:  

 Der er blevet dannet en idrætsforening med afsæt i Socialpsykiatrien i 

Frederikshavn Kommune. Idrætsforeningen "Mob din krop" blev stiftet i 

november 2008 med virke fra 1. januar 2009. I bestyrelsen sidder p.t. tre 

brugere (heriblandt formand og næstformand) og to personaler samt en 

suppleant fra hver gruppe. Foreningen har på nuværende tidspunkt 26 

aktive medlemmer, et støttemedlem og tre institutioner. Foreningen har en 

tilfredsstillende økonomi og et alsidigt program, hvor alle kan være med.    

 Projektet har uddannet egne instruktører. I løbet af 2009 har tre 

medarbejdere fra Socialpsykiatrien, tre brugere samt idrætskoordinatoren 

været på instruktøruddannelse på Vejle Idrætshøjskole. Dette betyder, at 

der nu er en medarbejderinstruktør i både Skagen, Frederikshavn og Sæby 

samt en brugerinstruktør i Sæby. De sidste to instruktører er brugere i 

Frederikshavn.    

 Både brugerne og personalet oplever, at brugerne har fået det bedre 

sundhedsmæssigt, socialt og mentalt ved at deltage i de strukturerede 

motionstilbud.    

 Projektet har bidraget til at binde kommunen mere sammen. Gennem 

deltagelse i diverse arrangementer og idrætsaktiviteter på tværs af de 

socialpsykiatriske støttecentre, Mariested og sengeafsnittet N26 har både 

personalet og brugerne fået udvidet deres netværk og fået erfaringer med 

at arbejde sammen på trods af de store afstande i kommunen. Ligeledes 

har det bidraget til et nyt element i samarbejdet mellem region og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1039 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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kommune.  

  

Projekt ”Idræt for sindslidende” slutter ved udgangen af februar 2009. Da 

idrætskoordinatorens arbejde har givet gode resultater og er et vigtigt element i 

såvel det forebyggende arbejde som i arbejdet med sindslidende, har 

Sundhedsudvalget imidlertid allerede i forbindelse med budget 2010 besluttet, at 

motionsindsatsen for sindslidende skal fortsætte og udvides til også at omfatte 

KRAM-faktorerne. Det er således blevet besluttet, at idrætskoordinatoren bliver 

ansat i en fuldtidsstilling organisatorisk forankret under Sundhedsfremme og 

Forebyggelse i Frederikshavn Kommune, men med arbejde i Socialpsykiatrien i tæt 

samarbejde til personalet både i Socialpsykiatrien og i de tre sundhedscentre.  

   

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Bilag 

Afsluttende evalueringsrapport af projekt "Idræt for sindslidende" (dok.nr.10669/10) 

Halvvejsstatus på projekt "Idræt for sindslidende" (dok.nr.10675/10) 

Vedtægter for IF MOB DIN KROP (MDK) (dok.nr.10677/10) 
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8. Drøftelse af Sundhedsrådets og Repræsentantskab 

fremtidige rolle og funktion. 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til vedtaget strategi for implementering af sundhedspolitikken, har der 

siden foråret 2009 været nedsat et Sundhedsrepræsentantskab og et 

Sundhedsråd, der skal bidrage med at sikre sammenhæng og koordinering i 

kommunens sundhedsindsats.  

  

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, der er udpeget af en række offentlige og 

private interessenter for en 4-årig periode.  Sundhedsrådet har bl.a. til formål, at    

  

-       rådgive byrådet i sundhedsmæssige anliggender og komme med udtagelser i 

forbindelse med sager der vedrører sundhedsforhold i Frederikshavn 

Kommune  

-       styrke samspillet mellem interessenter på sundhedsområdet og fungere som 

bindeled mellem borger og kommune  

-       medvirke til borgerinddragelse og tilrettelægge relevante sundhedspolitiske 

indsatser i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen  

  

Sundhedsrådet har afholdt 3. møder (4. møde udsat) i 2009, hvor fokus primært 

har været på at drøfte sundhedsrådets rolle, opgaver og indsatsområder. Der er 

udarbejdet vedtægter, forretningsorden og referater.  

  

Sundhedsrepræsentantskabet består af 8 medlemmer og er sammensat at én 

ledelsesrepræsentant og én medarbejderrepræsentant fra de 4 forvaltningsgrene. 

Repræsentantskabet har bl.a. til opgave, at  

  

-       sikre den overordnede implementering og koordinering af sundhedspolitikken i 

den kommunale organisation 

-       inddrage og samarbejde med MED-systemet om sundhedsfremme og 

forebyggelse blandt medarbejdere i Frederikshavn Kommune  

  

Sundhedsrepræsentantskabet har afholdt 1. møde i 2009, hvorefter arbejdet er sat 

i bero efter beslutning på møde i Hoved-MEDs d. 26.01.09. Her besluttede man at 

ét af indsatsområder i de kommende år vil være sundhedsfremme blandt 

medarbejderne i Frederikshavn Kommune. Der blev i den forbindelse nedsat en 

initiativgruppe/arbejdsgruppe, hvis opdrag på en lang række områder er fælles med 

de opgaver som sundhedsrepræsentantskabet var tiltænkt at skulle varetage.  

Arbejdet med at fremme sundhed og godt arbejdsmiljø i organisationen har i 

efteråret 2009 pågået i MED-regi.  

  

På baggrund heraf anmodes Sundhedsudvalget om at drøfte 

Sundhedsrepræsentantskabets og Sundhedsrådets og fremadrettet rolle og 

funktion. Hvis Sundhedsudvalget ønsker, at rådet skal bestå, bedes udvalget 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/10261 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: SUU 
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indstille 2 medlemmer til at repræsentere Frederikshavn Byråd i Sundhedsrådet.  

  

  

 

Indstilling 

Social- & Sundhedsdirektøren anbefaler, at Sundhedsudvalget 

-          drøfter Sundhedsrådets og Sundhedsrepræsentantskabets fremtidige rolle 

og funktion.  

-          indstiller 2 medlemmer til at repræsentere Frederikshavn Byråd i 

Sundhedsrådet 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Udsat til næste møde. 
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9. Udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe til Ph. D. 

projektet "Social kapital og sundhed i Region Nordjylland" 

 

Sagsfremstilling 

Den 4. december 2007 besluttede Sundhedsudvalget, at Frederikshavn Kommune 

skulle deltage i et Ph.D.projekt om social kapital og sundhed i Region Nordjylland 

sammen med Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og 

Mariagerfjord Kommune.  

  

Formålet med Ph.D.projektet er at undersøge sammenhængen mellem ulighed, 

social kapital og handlekompetencer med henblik på at kunne bidrage til 

metodeudvikling på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. 

Forskningsprojektet blev igangsat i første kvartal 2008 og løber over tre år. 

Ph.D.projektet bliver fulgt af en faglig referencegruppe og en politisk følgegruppe.  

  

Den faglige referencegruppe består af lektor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg 

Universitet, specialkonsulent Jane Pedersen, Region Nordjylland, vicekontorchef 

Anker Vinding, Region Nordjylland samt en fagperson fra henholdsvis 

Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune og Mariagerfjord Kommune. Fra 

Frederikshavn Kommune deltager afdelingsleder for Sundhedsfremme og 

Forebyggelse Birgitte Kvist. 

  

Den politiske følgegruppe består af politiske repræsentanter fra Region Nordjylland, 

Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune og Frederikshavn Kommune samt de 

faglige repræsentanter fra ovennævnte referencegruppe. Den politiske følgegruppe 

vil løbende blive holdt orienteret om forskningsprojektets udvikling samt blive 

involveret i de aktiviteter, der kommer til at foregå undervejs i projektperioden. 

Region Nordjylland sekretariatsbetjener den politiske følgegruppe.  

  

Afdelingsleder i Sundhedsfremme og Forebyggelse Birgitte Kvist deltager under 

punktet og giver en orientering om status for Ph. D. projektet.  

  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget udpeger én 

repræsentant til den politiske følgegruppe til Ph. D.projektet "Social kapital og 

sundhed i Region Nordjylland"  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. februar 2010 

Helle Madsen blev udpeget. 

 

Bilag 

Status vedrørende Ph.d. samarbejdsprojektet med Aalborg Universitet (dok.nr.12907/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7696 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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10. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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11. Eventuelt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Broholm     

      

Mogens Brag    

      

Helle Madsen    

 

      

Carsten Sørensen    

      

Bruno Müller    

 

      

Frode Thule Jensen    

      

Jørgen Tousgaard    
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