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1. Dialogmøde med Skagen Helse 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med at Skagen Helse i skrivelse af 23. juni 2010 har ytret ønske om at 

komme i dialog med Sundhedsudvalget, er repræsentanter fra Skagen Helse 

inviteret til møde tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 15.00.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Skagen Helse fremlagde i mødet de projekter, de i øjeblikket arbejder med. 

Samtidig lagde de op til et samarbejde med Frederikshavn kommune omkring 

sundhedsarbejdet i Skagen. 

Til næste møde udarbejder forvaltningen et forslag til kommissorium for en 

arbejdsgruppe, der kan afdække samarbejdsmuligheder. 

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/16126 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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2. Mødeplan for Sundhedsudvalget 2011 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødeplan:  

11. januar 2011 Kl. 15.00 

8. februar 2011 Kl. 15.00 

15. marts 2011 Kl. 15.00 

5. april 2011 Kl. 15.00 

10. maj 2011 Kl. 15.00 

7. juni 2011 Kl. 15.00 

juli - ferie   

16. august 2011 Kl. 12.00 ? 

6. september 2011 Kl. 15.00 

11. oktober 2011 Kl. 15.00 

15. november 2011 Kl. 15.00 

6. december 2011 Kl. 15.00 

  

  

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at mødeplan for 2011 drøftes.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Mødeplanen godkendt, dog ændres 11. januar til 17. januar (mandag) 2011.  

16. august fastsættes til kl. 12.00. 

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Udkast til mødekalender 2011 - 85344-10_v1_Udkast til mødekalender 2011.doc (dok.nr.116345/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/192 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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3. Orientering om sundhedsrådets arbejde 2010-2014 

 

Sagsfremstilling 

På byrådsmødet den 27. august 2008 blev Frederikshavn Kommunes 

Sundhedspolitik vedtaget.  I den forbindelse blev det besluttet at nedsætte et 

Sundhedsråd.  

  

Sundhedsrådet skal bidrage til at: 

 Fremme indsatsen med forebyggelse og sundhedsfremme i Frederikshavn 

Kommune  

 Forstærke indsatsen med at fremme social lighed i sundhed  

 Holde fokus på og foreslå nye mål for sundhedsområdet  

 Styrke samspillet mellem interessenter på sundhedsområdet og fungere 

som bindeled mellem borger og kommune  

 Implementere sundhedspolitikken via de formulerede handleplaner  

Sundhedsrådet består af 13 medlemmer, der udpeges for en 4 -årig periode. Rådet 

består af såvel offentlige som private repræsentanter og er sammensat således:  

 2 medlemmer fra byrådet  

 1 medlem fra idrætsforeninger i kommunen  

 1 medlem fra ældrerådet  

 1 medlem fra handicaprådet  

 1 medlem fra distriktsudvalget  

 1 medlem fra boligforeningerne i kommunen  

 1 medlem fra skolebestyrelserne  

 1 medlem fra erhvervslivet  

 1 medlem fra beskæftigelsesrådet  

 1 medlem fra integrationsrådet  

 1 medlem fra de praktiserende læger  

 1 medlem fra patientorganisationerne  

Til at understøtte sundhedsrådets arbejde er det desuden blevet besluttet at 

nedsætte et sekretariat med repræsentanter fra relevante forvaltninger, der løser 

opgaver på sundhedsområdet (se bilag 1).  

  

Sundhedsrådet har konstitueret sig for perioden 2010-2014 med:  

 Lisbeth Erlandsen som formand  

 Anders Broholm som næstformand  

Sundhedsrådets arbejde 

I den kommende periode vil Sundhedsrådet arbejde med de forskellige 

indsatsområder i sundhedspolitikken. Som første indsatsområde har rådet valgt at 

 
 Person sag 

 Sagsnr: 10/5682 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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arbejde med "Motion og bevægelse".  

  

Rådet har valgt at se på indsatsområdet i et livsperspektiv. Gennem input  fra lokale 

aktører og kommunale repræsentanter vil rådet således forsøge at afdække hvilke 

muligheder og tilbud for motion og bevægelse, der er til henholdsvis ældre, voksne, 

unge og børn i Frederikshavn Kommune.  

  

På sit møde den 23. september 2010 besluttede sundhedsrådet at arbejde med 

indsatsområderne i følgende tre trin (se bilag 2):  

1. Lokale aktører og kommunale repræsentanter giver rådet input til det 

valgte indsatsområde i sundhedspolitikken  

2. Sundhedsrådet bearbejder den indhentede viden og 

udarbejder anbefalinger til sundhedsudvalget med udgangspunkt i 

sundhedspolitikken  

3. Sundhedsudvalget behandler anbefalingerne fra sundhedsrådet  

Tids- og procesplan vil blive fremlagt på mødet v/Charlotte Egeblad.  

  

  

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at SUU tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Orienteringen blev taget til efterretning.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Oversigt over medlemmer af Sundhedsrådet 2010 - 2014 (dok.nr.76144/10) 

Præsentation af sundhedsrådets fremtidige arbejdsform  (dok.nr.115693/10) 
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4. Pårørendegruppe for sindslidende 

 

Sagsfremstilling 

Socialpsykiatrien og Sundhedsfremme og Forebyggelse ønsker i et tæt samarbejde 

at tilbyde støttegruppe for pårørende til sindslidende. 

I kontakten med disse borgere ses det ofte, at hele familien er belastet, og at de 

pårørende ofte befinder sig i et ”tabu belagt område” med følelse af manglende 

tryghed, savn, angst eller en følelse af skyld, skam og vrede.  

Formålet med pårørendegruppen for sindslidende er, at styrke ressourcerne hos de 

pårørende til sindslidende, så de får overskud til at leve eget liv og samtidig være 

ressource for den sindslidende. At give de pårørende et ”fristed” hvor tanker og 

følelser kan deles med andre i samme situation. Fagpersoner vil også, som ledere 

af gruppen, have mulighed for at undervise, vejlede og rådgive de pårørende, så de 

opnår større forståelse og handlekompetence i forhold til sygdommen og til at tage 

vare på sig selv.  

Målgruppen er pårørende til sindslidende, der er bosiddende i Frederikshavn 

Kommune.  

Afdelingsleder i Socialpsykiatrien Ann Stouby, deltager i punktet  

 

Juridiske konsekvenser 

Der udarbejdes ikke skriftlig dokumentation omkring støttegruppen, idet hensigten 

udelukkende er at give den pårørende et frirum, hvor der er plads og, hvor der kan 

tales frit. Der afsluttes med en anonym gruppeevaluering af forløbet efter 1 år.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det vil koste 35.000 kr pr år at drive pårørendegruppen  

 

Organisatoriske konsekvenser 

Pårørendegruppen foreslås oprettet i regi af Sundhedsfremme og Forebyggelse, 

som er overordnet ansvarlig for økonomi og gennemførelse af evaluering.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalgets beslutning:  

- At der etableres en ”støttegruppe for pårørende til sindslidende”  

- At "støttegruppe for pårørende til sindslidende” organisatorisk hører under 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 

- At støttegruppen finansieres med kr. 35.000 fra aktivitetspuljen.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9727 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010 

Godkendt som indstillet for et år. Sundhedsudvalget ønsker en evaluering forelagt 

efter 1 år.  

  

Frode  Thule Jensen tager forbehold, da han ønsker en samlet politik for tildeling af 

tilskud til grupper.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Avisartikel, Østvendsyssel Avis "Et åndehul i en vanskelig hverdag" (dok.nr.113139/10) 
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5. Støttegruppe til borgere der hører stemmer 

 

Sagsfremstilling 

Socialpsykiatrien og Sundhedsfremme og Forebyggelse ønsker i et tæt 

samarbejde at tilbyde støttegruppe for borgere der hører stemmer.  

Forskning har vist, at 2/3 af alle stemmehørere er velfungerende mennesker, der 

aldrig har været i kontakt med psykiatrien. Idet stemmer ikke betragtes som et 

symptom på en sygdom, men som et fænomen, der kan optræde i belastede 

situationer i livet, er det vigtigt for borgeren at lære at forstå og håndtere stemmer, 

og leve et godt liv med dem.  

Formålet med støttegruppen er at give borgere der hører stemmer et ”fristed”, hvor 

tanker og følelser kan deles med andre i samme situation, så de opnår større 

forståelse og handlekompetence i forhold til at håndtere stemmerne og til at tage 

vare på sig selv.  

Fagpersoner vil også, som ledere af gruppen, have mulighed fo r at undervise, 

vejlede og rådgive borgerne.  

Målgruppen er borgere, der hører stemmer bosiddende i Frederikshavn Kommune.  

Afdelingsleder i Socialpsykiatrien Ann Stouby, deltager i punktet.  

 

Juridiske konsekvenser 

Der udarbejdes ikke skriftlig dokumentation omkring støttegruppen, idet hensigten 

udelukkende er at give den enkelte et frirum, hvor der er plads og hvor der kan 

tales frit. Der afsluttes med en anonym gruppeevaluering af forløbet efter 1 år.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det vil koste 35.000 kr pr år at drive støttegruppen 

 

Organisatoriske konsekvenser 

Støttegruppe for borgere der hører stemmer foreslås oprettet i regi af 

Sundhedsfremme og Forebyggelse, som er overordnet ansvarlig for økonomi og 

gennemførelse af evaluering.  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalgets beslutning:  

- At der etableres en ” støttegruppe for borgere der hører stemmer”  

- At " støttegruppe for borgere der hører stemmer” organisatorisk hører under 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 

- At støttegruppen finansieres med kr. 35.000 fra aktivitetspuljen.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9786 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Godkendt som indstillet for et år. Sundhedsudvalget ønsker en evaluering forelagt 

efter 1 år.  

  

Frode Thule Jensen tager forbehold, da han ønsker en samlet politik for tild eling af 

tilskud til grupper.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Avisartikel, Nordjyske d. 23. september 2010 "Styret af Stemmen" (dok.nr.113835/10) 
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6. Ansøgning om tillægsbevilling, De Frivilliges Hus i Frede-

rikshavn 

 

Sagsfremstilling 

De Frivilliges Hus i Frederikshavn har i forlængelse af redegørelsen til Sundheds-

udvalget d. 7. september 2010 omkring husets økonomiske situation, fremsendt 

ansøgning om tillægsbevilling på 80.000 kr. for resten af 2010.  

  

De Frivilliges Hus har i sin tiårige levetid modtaget midler fra § 18 - tidligere § 115. 

Der har været tale om næsten samme beløb fra puljen gennem årene uden regule-

ring. Samtidig er muligheden for at søge tilskud fra Tips og Lottopuljen faldet bort. 

  

Opgavemængde samt udgifternes størrelse er således vokset uden at indtægterne 

er fulgt med.  

  

Derfor søger De Frivilliges Hus om tillægsbevillingen i 2010.    

  

Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.  

  

Bagerst i ansøgningen fremgår en bilagsoversigt indeholdende 11 bilag til selve 

ansøgningen. Af disse bilag har forvaltningen valgt at vedlægge de 5 første. 

De sidste 6 bilag kan rekvireres i forvaltningen.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Der bevilges 65.000 kr. under forudsætning af, at De Frivilliges Hus i Frederikshavn 

inden 1.11. 2010 fremsender et budget, der balancerer for resten af 2010.  

Udvalget forventer at driften tilpasses i 2011.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Ansøgning om tillægsbevilling af driftsmidler, De Frivilliges Hus.pdf  (dok.nr.114906/10) 

Bilag 1, balance for perioden 010110-220910.pdf (dok.nr.114909/10) 

Bilag 2, Budget 011010-311210.pdf (dok.nr.114912/10) 

Bilag 3, Budget for året 2011.pdf  (dok.nr.114915/10) 

Bilag 4, § 18 ansøgning for 2011, 2 runde.pdf  (dok.nr.114917/10) 

Bilag 5, Årsrapport 2009.pdf  (dok.nr.114919/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9863 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: anli 

 Besl. komp: SUU 
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7. Status på sundhedspolitikken 

 

Sagsfremstilling 

Den 27. august 2008 vedtog Byrådet Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik for 

perioden 2008-2012. Sundhedspolitikken bygger på en vision om, at Frederikshavn 

Kommune skal være Nordjyllands sundeste kommune i forhold til at forbedre bor -

gernes sundhedstilstand, livskvalitet og levevilkår.  

  

Sundhedspolitikken understøttes af en række overordnede værdier, der sammen 

med visionen danner grundlag for sundhedsindsatsen i kommunen. Disse værdier 

er:  

 Sundhed er vores fælles ansvar  

 Social lighed i sundhed  

 Borgeren i centrum  

 Helhed og sammenhæng i sundhedsindsatsen  

Sundhedspolitikken bygger på nationale data om folkesundheden i Danmark og på 

data fra den sundhedsprofilundersøgelse, Frederikshavn Kommune lavede sam-

men Region Nordjylland i 2007. Denne undersøgelse viste, at stadig flere borgere 

udviklede livsstilsrelaterede sygdomme på grund af blandt andet dårlige kost -, 

ryge-, alkohol- og motionsvaner.  

  

På baggrund af sundhedsprofilen for Frederikshavn Kommune valgte man at 

fokusere på tre overordnede temaer for sundhedsindsatsen i perioden 2010-2014: 

 Sundhed for alle  

 Center for kronikere  

 Motionskommune nr. 1  

Samtidig opstillede man en række operationelle mål for sundhedsindsatsen i 

forhold til kost, rygning, alkohol og motion.  

  

Af sundhedspolitikken fremgår det, at den forebyggende og sundhedsfremmende 

sundhedsindsats i kommunen løbende skal vurderes med henblik på at undersøge, 

hvorvidt den bevæger sig i den rigtige retning.  

  

Frederikshavn Kommune har i 2010 gennemført en ny sundhedsprofilundersøgelse 

”Hvordan har du det?” . Der er tale om 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. 

Resultaterne af den nye sundhedsprofilundersøgelse ligger klart primo april 2011. 

Med resultaterne af den nye sundhedsprofilundersøgelse vil det være muligt at se, 

om der er sket en udvikling siden 2007 og dermed tilpasse sundhedsindsatsen til 

det faktiske behov.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9994 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: cheg 

 Besl. komp: SUU 
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Social- og Sundhedsforvaltningen vil derfor foreslå, at man i forbindelse med 

resultaterne af den nye sundhedsprofilundersøgelse laver en status på 

sundhedspolitikken. Status på sundhedspolitikken tænkes at indeholde følgende 

elementer:  

  Hvordan er sundhedspolitikken blevet implementeret?  

  Hvilke konkrete handlinger og tiltag er der iværksat i de enkelte afdelinger 

og forvaltninger?  

  Hvordan står det til med borgernes sundhed i Frederikshavn Kommune?  

  Forslag til tilpasninger af sundhedsindsatsen 

  

Forslag til tidsplan vedlagt. 

  

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. oktober 2010  

Tidsplan med revidering godkendt.  

  

Afbud: Mogens Brag. 

 

Bilag 

Køreplan for status på sundhedspolitikken 2010/2011 (dok.nr.118402/10) 
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8. Direktøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: janl 

 Besl. komp: SUU 
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9. 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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