
 

 

 

Referat Sundhedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  9. marts 2010 

Tid 15:00 

Sted Partirum 0.28 - Fr.havn Rådhus  

NB.   

Fraværende Afbud fra Mogens Brag.  

Bruno Müller og Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandling af pkt. 3 (sat som 

sidste punkt på dagsordenen)  

Stedfortræder   

Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand 

Carsten Sørensen (O)  

Frode Thule Jensen (V)  

Mogens Brag (V)  

Bruno Müller (A)  

Jørgen Tousgaard (A)  

Helle Madsen (V)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

5 24607/10 Åben Lyst til livet..... igen 

5 24606/10 Åben Sundhedsaktiveringens tilbudskatalog 
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1. Besøg af Ældresagen i Skagen, Frederikshavn og Sæby 

 

Sagsfremstilling 

De tre lokalafdelingen af Ældresagen er inviteret til et møde med 

Sundhedsudvalget til drøftelse af uddelingskriterier - § 18-puljen.  

  

Formændene for de 3 lokaleafdelinger møder op.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. marts 2010  

Svend Åge Christensen, Sæby og Lene Sørensen, Frederikshavn og Læsø var 

mødt op.  

  

Kriterier og ansøgningsformulering blev drøftet.  

Udvalget henviser til ansøgningsrunden 1. maj, hvor Ældresagen forinden har 

mulighed for at få vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning.   

  

Afbud fra Mogens Brag.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11896 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: kabl 

 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 9. marts 2010  

Gennemgang af fagområde:  

 John Kristensen - økonomi- og planlægningsafdelingen   

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. marts 2010 

Økonomi- og Planlægningsafdelingens fagområde blev gennemgået.  

  

Afbud fra Mogens Brag.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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3. Besøgsrunde Sundhed- og handicap 

 

Sagsfremstilling 

Efter ordinært møde og præsentation af ØKP besøg i  

  

 Sundhedscenter Frederikshavn,  

 Træningscenter Phønix  
 Caspershus. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. marts 2010  

Besøg blev gennemført. 

  

Afbud fra Mogens Brag.  

Bruno Müller og Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandling af punktet (sat som 

sidste punkt på dagsordenen). 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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4. 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 9. marts 2010  

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. marts 2010  

Udsat til næste møde. 

  

Afbud fra Mogens Brag.  
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5. 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. 

  

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalget den 9. marts 2010  

I forlængelse af præsentation af foreningen Sundhed og Trivs els tilbud på 

Sundhedsudvalgets møde d. 9. februar ønsker Sundhedsudvalget en orientering 

om de sundhedsaktiveringstilbud Frederikshavn Kommune har:  

Sundhedsaktivering - kaldet ”Motiva” 

I regi af Arbejdsmarkedsområdets Projektafdeling, er der oprettet et 

aktiveringstilbud, som startede 1. Februar 2010. Målgruppen for aktiviteten er 

sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse. Såfremt der måtte 

være plads i aktiviteten, der er berammet til ca. 250 borgere ad gangen, svarende 

til helårspladser, kan sygemeldte kontanthjælpsmodtagere ligeledes deltage i 

forløbet. Fordelingen er budgetsat med 200 sygedagpengemodtagere og 50 

modtagere af ledighedsydelse. Aktiviteten tilbydes desuden som til frivilligt tilbud til 

forsikrede ledige, som supplement til deres øvrige tilbudsvifte.  

Aktiviteten henvender sig til alle sygemeldte, herunder også modtagere af 

ledighedsydelse. I aktiviteten tilbydes den enkelte borger en indsats, på baggrund 

af den enkeltes sygdomsmæssige karakteristika. Aktiviteten er derfor inddelt  i 

hovedområder, som retter sig til borgere med bevægeapparatsproblemer, borgere 

med andre typer af somatisk sygdom og borgere som er syge på grund af psykiske 

problemer, som eksempelvis lettere depression (ikke psykiatrisk diagnostiseret) og 

andre typer af psykiske problemer som stress, udbrændthed, 

somatiseringstilstande og andet. 

Aktiviteten er bygget op således at den udmøntes indenfor rammerne af 

beskæftigelsesloven og sygedagpengeloven, hvilket vil sige at vores tilgang til 

brugen af aktiviteten er, at den enkelte borger har pligt til at deltage i et rimeligt 

tilbud, der kan være med til at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Rammen 

for aktiviteten er 10 timer ugentligt, hvilket der kan dispenseres fra, såfremt den 

enkelte borger ikke kan opfylde dette krav, af helbredsmæssige årsager. Borgerens 

pligt til at deltage, samt lovkravet om de 10 timers aktivering for sygemeldte, er 

forudsætningen for at kommunen kan hjemtage henholdsvis 65% statsrefusion på 

borgerens forsørgelsesydelse og 50% af udgiften til aktivitetens afholdelse. Såfremt 

en borger ikke aktiveres, har kommunen udelukkende mulighed for at hjemtage 

35% statsrefusion på borgerens forsørgelsesydelse. Det skal bemærkes at 

decideret behandling af en syg borger ikke kan indgå i en aktivitet, efter 

beskæftigelseslovens bestemmelser, idet denne lov har et klart 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2088 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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arbejdsmarkedsfokus.  

De ugentlige 10 timer er, for sygedagpengemodtagernes vedkommende fordelt 

over 2 dage, således at den enkelte har mulighed for at deltage i lægelig 

behandling, eller restituerer sig i øvrigt. For modtagerne af ledighedsydelse fordeler 

de 10 timer sig over flere dage, idet vores erfaringer allerede viser at enkelte 

borgere fra denne målgruppe, har svært ved at opholde sig i aktiviteten i 5 timer.  

Aktivitetens indhold er målrettet motivationsarbejde med den enkelte, set i relation 

til én af de 3 grupperinger, som allerede er nævnt. Således arbejdes der 

differentieret med motivation, i forhold til, hvilken type lidelse borgeren er ramt af. 

Motivationsarbejder foregår ved hjælp af gruppeprocesser, i større eller mindre 

grupper, hvor den enkelte borger får hjælp til at styrke sine ressourcer og tackling af 

konkrete problem-situationer. Alt sammen relateret til sygdommen. Der sættes 

fokus på handlemuligheder og styrkelse af den enkelte selvforvaltningsevne. Der 

arbejdes med afspænding, motion og læring om kroppens og psykens mekanismer 

i forhold til borgerens egen lidelse, kaldet psykoedukation.  

Der er tilknyttet fysioterapeuter og psykolog til aktiviteten.  

Desuden er der aktuelt planer om at tilknytte eksterne samarbejdspartnere, i form af 

fysioterapeuter, som har erfaring med at flytte borgere, som har kombinerede 

fysiske og psykiske problemer. Her kan der typisk være tale om en borger som 

sygemelder sig på grund af en problemstilling, der relaterer sig til bevægeapparatet, 

men hvor det, efter nogen tid, viser sig at borgeren har psykiske problemer, som 

reelt fylder mere, i forhold til mulighederne for at kunne vende tilbage til 

arbejdsmarkedet, eller raskmelde sig til sin a-kasse. Der går typisk en rum tid, før vi 

i dag opdager at der er tale om mere, end det borgeren har oplyst som årsag til 

sygemeldingen og derfor har vi de omtalte planer, for at kunne sætte ind med en 

mere hensigtsmæssig indsats, som kan bringe borgeren ind på et mere målrettet 

spor.  

  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller  

·         at orienteringen tages til efterretning 

·         at præsentationen af foreningen Sundhed og Trivsels tilbud drøftes i 

relation til Frederikshavn Kommunes egne tilbud.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. marts 2010  

Sundhedsudvalget har til hensigt at bevilge 25.000 kr. som et engangsbeløb til 

foreningen "Sundhed og Trivsel" under forudsætning af, at der på næste 

sundhedsudvalgsmøde forelægges en projektbeskrivelse, som udvalget kan 

godkende. 
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Afbud fra Mogens Brag.  

 

Bilag 

Lyst til livet..... igen (dok.nr.24607/10) 

Sundhedsaktiveringens tilbudskatalog  (dok.nr.24606/10) 
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6. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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7. 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 
   

 

 
 


	Underskrifter:

