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1. Sundhedsudvalgets budgetrevision pr. 30.06.11  

 

Sagsfremstilling 

  

Fagcentercheferne har i samarbejde med Økonomicentret foretaget budgetrevision 

pr. 30/6-11 for Sundhedsudvalgets område, og gennemgået budget og hidtidigt 

forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budget forudsætninger. På dette 

grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser.  

  

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets 

omkostningssteder, men kun de omkostningssteder hvor der er udsigt til 

væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret.  

  

I forhold til tidligere år, er også ændringen i sanktionslovgivningen et element som 

har indgået i det administrative oplæg til budgetrevisionen – og indgår derfor også i 

vurderingen af resultatet  

  

 Budgetrevisionen er vedhæftet som bilag.  

  

  

  

Gæster: 

Børge Hansen 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller at budgetrevisionen med Udvalgets bemærkninger 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Udvalget forventer en nedgang i udgifterne til medfinansiering på 3 mio kr. gennem 

aktivitetsnedgang, så budgetoverskridelsen i forhold til servicerammen nedbringes 

til 1,3 mio. kr. 

Udvalget drøfter denne overskridelse på det ekstraordinære møde den 29.8.  

  

  

 
Bilag 

Sundhedsudvalgets Budgetrevision pr. 30/6 2011 - PDF (dok.nr.79721/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7342 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalgets drøftelse af budget 2012 

 

Sagsfremstilling 

  

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed, har indenfor den udmeldte 

budgetramme for Sundhedsudvalgets område, udarbejdet et administrativt 

budgetoplæg 

Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige områders bidrag, Direktionens 

budget forslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.  

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Sundhedsudvalgets budgetdrøftelser 

gennemføres d. 16. august.  

Budgettet beskrives i vedhæftet bilag, indeholdende en tekstmæssig besk rivelse af 

de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), med dertilhørende 

specifikationer mv.   
  

Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af 

budget forslaget. Ved gennemgangen vil Centerchefer og økonomimedarbejdere 

deltage. 
  

Punktet afsluttes med at Udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 

Økonomiudvalget  

  

Gæster til Sundhedsudvalgets møde: 

John Kristensen 

Marianne Skrubbeltrang 

Børge Hansen 

Peter Nielsen 

Susanne Nielsen 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at budget forslaget fremlægges til drøftelse, idet Udvalget 

anmodes om at tage stilling til det administrativt udarbejdede samt de formulerede 

problemområder 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Sagen genoptages den 29.8. 

  

  

 

Bilag 

Sundhedsudvalgets Budgetoplæg 2012 - PDF (dok.nr.79722/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7338 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: tofi 

 Besl. komp: SUU 
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3. Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet kl. 15.00  

  

Følgende deltager fra ældrerådet: 

Sv. Åge Christensen, Ove Andersen, Chris Sørensen, Jytte Schaltz, Oda Kajgaard, 

Hanne Andersen, Ole Kanstrup Petersen, Knud Christens en.  

  

Afbud: Lars Bouet  

  

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet: 

1. Budget - Ældrerådet får budgetorientering den 9. august 2011, hvor der 

kan fremkommer spørgsmål til SUU 
2. Den kommende Sundhedspolitik. 

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne 

drøftes.  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Der laves særskilt referat.. 

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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4. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Der afholdes dialogmøde med Handicaprådet kl. 15.45  

  

Følgende deltager fra Handicaprådet: 

Kurt Nielsen, Steen Møller, Dorthe Smidt (for Jørgen Anker), Gurli Nielsen, Aksel 

Jensen, Bruno Müller, Anders Hind, Flemming Klougart, Jette Bruun Christensen  

  

Afbud:  

Jørgen Anker Simonsen 

  

Handicaprådet ønsker følgende emner drøftet:  

1.     Samarbejde Sundhedsudvalg/Handicapråd – Bruger vi hinanden rigtigt ? 

2.     Med baggrund i tidligere henvendelse om organisatorisk placering af 

handicapkonsulenten ønsker vi udvalgets stillingtagen.  

3.     Idrætskoordinator – hvor bliver vedkommende af ? 

4.     Hvordan vil det kommende budget påvirke fremtiden på handicapområdet 

generelt ?  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne 

drøftes.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

  

Der laves særskilt referat.. 

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 05/2795 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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5. " Evaluering af Frederikshavn Kommunes 

rehabiliteringsforløb.”  

 

Sagsfremstilling 

En netop afsluttet evaluering af Frederikshavn Kommunes 
rehabiliteringsforløb ( ved 8. semester projekt, Aalborg Universitet, 
institut for Statskundskab) konkluderer at Frederikshavn Kommunes 

rehabiliteringsforløb er et udtryk for best practice, - ”og de kvalitative 
analyser bevidner at rehabiliteringsforløbet reelt har haft en positiv 

indvirkning på respondenterne. Rehabilitering har den generelt sporede 
effekt, at patienterne tager ansvar for deres sygdom og i høj grad formår 
at håndtere deres sygdom.” I alders gruppen 55- 64 år vurderer 52 % af 

respondenterne at deres helbred er forbedret i forhold til året før. For 
alders gruppen 65-74 år er det 56% der vurderer helbredet bedre. 

Evalueringen er lavet mindst efter 1 år efter påbegyndt rehabilitering – og 
på baggrund af de første borgere i rehabiliteringsforløb i 
Sundhedscentrene. 

  
Evalueringsrapportens resultater svarer til den oplevelse medarbejderne 
(både i træningsafdelingen og i sundhedscentrene) har af forløbene.  

  
Rehabiliteringsforløbene er i hele fasen blevet vurderet og tilpasset ud 

fra de erfaringer medarbejderne fik på området. Derfor skal der heller 
ikke herske tvivl om, at de nuværende deltagere i rehabiliteringsforløb 
møder et endnu bedre tilbud. 

  
Der er en stadig løbende udvikling i kendskabet til kommunens 

rehabiliteringstilbud, og dermed også i antallet af henviste borgere.  
  
En ændret procedure fra Aalborg sygehus vedr. udskrivelse af 

hjertepatienter, har ført til markant flere henviste hjertepatienter.  
  
Vores statistik for 1. halvår 2011 viser fordelingen af borgere, og hvor de er henvist fra.  

1/1-30/6 - 2011         

Rehabilitering Diabetes  KOL Hjerte-kar i alt 

Sundhedscenter Frederikshavn 12 23 33 68 

Sundhedscenter Skagen 10 10 16 36 

Sundhedscenter Sæby  13 15 14 42 

I alt  35 48 63 146 

Henvist fra læge 34 27 15 76 

Henvist fra Sygehus 1 21 48 70 

  

  

Afdelingsleder Birgitte Kvist deltager  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6916 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: SUU 
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Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap, anbefaler, at ”Evaluering af 

Frederikshavn Kommunes rehabiliteringsforløb” drøftes.  
  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Evalueringen af Frederikshavn Kommunes rehabiliteringsforløb drøftet.  

  

  

 

Bilag 

Evaluering af Frederikshavn Kommunes Rehabiliteringsforløb 2011.pdf  (dok.nr.74435/11) 

konklusion.pdf (dok.nr.74434/11) 

Flowchart 1.pdf (dok.nr.74436/11) 

Flowchart 3.pdf (dok.nr.74437/11) 
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6. Rapport om ”Hjertestarter (AED) placeret uden for sygehus” 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsstyrelsen har fremsendt et udkast til rapport ”Hjertestarter (AED) placeret 

uden for sygehus”. Rapporten er udarbejdet på baggrund af ønsker fra 

Sundhedsstyrelsens Hjertefølgegruppe. Rapporten har høringsfrist mandag den 29. 

august 2011. rapporten er sendt i bred høring 

Rapporten og dens anbefalinger retter sig mod offentlige beslutningstagere, og 

desuden til borgere, private initiativtagere og producenter og sælgere af 

hjertestartere. 

Rapporten indeholder fire hovedområder:  

            Opsætning af hjertestartere 

            Registrering af hjertestartere 

            Teknologi  

            Information og uddannelse 

Rapporten lægger op til nye opgaver og samarbejdsrelationer for kommun erne i 

forhold til det præhospitale beredskab. Der vil være øgede udgifter til placering af 

kommunale hjertestartere, så de er tilgængelige 24 timer i døgnet. Positiv er det, at 

der vil komme en standardisering af Hjertestartere og en kortlægning(registrering) 

af hjertestop, til brug for fremtidig optimal placering af stationære hjertestartere.  

Rapporten skal i høring i Socialudvalget – og i Sundhedsudvalget  

Birgitte Kvist deltager  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap, Socialmyndighed samt Ældre 

anbefaler, at det vedlagte høringssvar drøftes  

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Forslag til høringssvar drøftet og godkendt. 

  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/6909 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: SOU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011 

Forslag til høringssvaret godkendt.  

  

  

 

Bilag 

Hjertestarter Høringssvar.docx (dok.nr.74331/11) 

AnbefalingerPlaceringHjertestartereHoering.pdf  (dok.nr.74334/11) 

Hjertestarter - Hoeringsbrev.pdf (dok.nr.74333/11) 

Hjertestarter- Hoeringsliste.pdf (dok.nr.74332/11) 

Hjertestartere Frederikshavn Kommune.xls (dok.nr.74335/11) 
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7. Ansøgning om ældretur i teatret 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning til - en oplevelse for de ældre der giver livskvalitet og stor glæde! 

  

Frederikshavn Teaterforening har i samråd med alle gruppe/ og områdeledere 

indenfor ældreplejen i Frederikshavn et stort ønske om at give de ældre på vores 

plejehjem og ældreboliger en mulighed for at komme i teateret.  

  

De ældre skal ud i samfundet og have en teateroplevelse med en forestilling der 

hedder Hej Lily, en samling af glade sange og en vandring gennem Lily Brobergs 

liv. Primo 2012.  

  

Vi håber at Sundhedsudvalget vil bakke os op og give de ældre en mulighed for at 

få øget livskvalitet og en mulighed for at synge med på sange fra en svunden, men 

ikke glemt tid. 

  

Se det for jer, ældre med rollator, ældre i kørestole og ældre der kommer gående 

for at få en ekstra oplevelse i deres egen kommune, Frederikshavn. Kunne det ikke 

være herligt? 

  

Da alle områder har et meget stramt budget vil vi være optimistiske og håbe på, at I 

vil bakke op om projektet – vi ved, at skuespiller Liselotte Krogager synes det er 

helt unikt, og vi tror på, at I som politisk valgte kan se et formål med dette. 

  

Derfor ansøger vi hermed Sundhedsudvalget om et beløb på ca. 20.000 kr.  

  

  

Ansøgningen indsendes af Lilly Pedersen, Ide aktivist og næstformand i 

Frederikshavn Teaterforening på vegne af områdelederne og gruppelederne, samt 

Frederikshavn Teaterforening,  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Ansøgningen ikke imødekommet på baggrund af den økonomiske situation.  

  

  

 
Bilag 

Ansøgning til ældretur i teater.doc (dok.nr.76733/11) 

Hej Lily - teaterforestilling (dok.nr.76738/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7130 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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8. Høringssvar vedørende kommunernes behov i forhold til 

lægedækningen 

 

Sagsfremstilling 

I regi af Samarbejdsudvalg for almen læger har en arbejdsgruppe med 

repræsentanter  for de nordjyske kommuner, de praktiserende læger samt Region 

Nordjylland påbegyndt arbejdet med at udarbejde en ny Praksisudviklingsplan for 

almen praksis i Region Nordjylland.  

  

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny Praksisudviklingsplan for almen pr aksis 

høres kommunerne om hvilke behov de har i forhold til lægedækningen;  

  

         Hvilke behov ser kommunerne i forhold til lægedækningen?  

         Hvilke initiativer er der fra kommunal side igangsat eller påtænkes 

igangsat med henblik på  at fremme og facilitere flerlægepraksis? 

  

Udkast til høringssvar er medsendt sagsfremstillingen. Høringen behandles både i 

Socialudvalget og Sundhedsudvalget. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social- og Sundhedsmyndighed, Ældre og Sundhed og 

Handicap indstiller; at høringssvaret drøftes 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Forslag til høringssvar godkendt med en tilføjelse om, at det præciseres det er en 

regional opgave.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen.  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Forslag til høringssvar godkendt, idet man følger socialudvalgets tilføjelse.  

  

  

 

Bilag 

Høringssvar vedørende Frederikshavn Kommunes behov i forhold til lægedækningen (dok.nr.68633/11) 

Høring om lægedækning - initiativer fra kommunal side  (dok.nr.52006/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/4708 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 
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9. Henvendelse fra Skagen Helse vedr. nyt 

helikopterberedskab  

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Skagen Helse har henvendt sig til Sundhedsudvalget med følgende 

bekymring vedrørende ambulancehelikopterens placering i Karup:  

  

”Bestyrelsen har d. 14. juni drøftet det i pressen omtalte nye helikopterberedskab.  

Så vidt ses får helikopteren base i Karup med en flyvetid til Skagen på 55 mi nutter.  

  

Da sagen sikkert fortsat er under planlægning, har vi besluttet at rette henvendelse 

til Sundhedsudvalget, idet vi foreslår at udvalget rejser sagen over for Regionen.  

Hvis ideen er at øge betjeningen af yderområdet i Nordjylland kan det vel ikke 

gøres mere uhensigtsmæssigt. - Måske er en placering i Ålborg mere relevant.”  

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller, at Sundhedsudvalget 

drøfter sagen.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Formanden retter henvendelse til regionen om placering.  

  

  

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7238 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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10. Nedsættelse af Politisk Styregruppe vedr. Tværgående 

Ungeteam 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Tværgående Ungeteams orientering på udvalgsmøderne i BUU, 

SOU, AMU og SUU i maj/juni måned foreslog Sundhedsudvalget og 

Socialudvalget, at der nedsættes en Politisk Styregruppe med bred politisk 

repræsentation vedr. det fremadrettede arbejde i Tværgående Ungeteam.  

  

Administrationen foreslår, at Styregruppen består af 2 medlemmer fra hvert udvalg. 

De 8 medlemmer af styregruppen vælger ud af deres midte en formand.  

  

Tværgående Ungeteams målgruppe, mål og arbejdsopgaver er kort skitseret i 

nedenstående. 

  

Tværgående Ungeteams målgruppe er: 

 Unge i alderen 15-24 år med manglende/mangelfuld uddannelse og/eller 

tilknytning til arbejdsmarkedet  

 Unge, som er forsøgt hjulpet i andre enheder og derfor er tilknyttet 

sagsbehandler, rådgiver m.m. 

 Udsatte unge med mere end ét problem 

  

Tværgående Ungeteams mål er: 

Teamet yder en hurtig, fleksibel og sammenhængende indsats og et tværgående 

samarbejde for unge 15-24 årige med behov for helhedsorienterede løsninger vedr. 

uddannelse og/eller beskæftigelse og evt. andre problematikker.  

Indsatsen realiseres i forhold til konkrete resultatmål: 

 at øge andelen af unge med en gennemført uddannelse  

 at fastholde unges tilknytning til arbejdsmarkedet 

 at undgå marginalisering af unge 

 at reducere antallet af unge på kontanthjælp 

  

Tværgående Ungeteams arbejdsopgaver er at sikre: 

         at den unge får en helhedsorienteret og koordineret rådgivning og 

sagsbehandling  
         at den unge oplever en fleksibel, koordineret og ubureaukratisk adgang til 

råd, vejledning og tilbud 
         at uddannelses – og beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet har fælles 

retning på tværs af forvaltninger m.m.  
         at ungeindsatsen er kompetent og bygger på forpligtende samarbejde og 

helhedstænkning mellem de forskellige fagområder og aktører  
         at ungeindsatsen er hurtigt reagerende i forhold til den enkelte unge og i 

forhold til nye og generelle udfordringer og krav 
         at ungeindsatsen kobler den unge med relevante fag- og 

kompetencepersoner i forhold til andre problematikker 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: Center for Skole og 

Ungdom 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Teamet har 4 overordnede opgaver: 

 I samarbejde med den enkelte unge at udarbejde konkrete, individuelle og 

handlingsorienterede løsninger via et kompetent og tværfagligt 

samarbejde. 

 Indgå i samarbejder med lokale og eksterne tilbud med relevans for 

området, og medvirke til at tilbudsviften til stadighed er aktualiseret i forhold 

til de konkrete målgrupper af unge og behov.  

 Udarbejde ledelsesinformation om tendenser, udviklinger, bekymringsfelter 

m.m. på området i forhold til politiker- og direktørniveau.  

 Indgå i 3 samarbejdsprojekter, som projektansvarlige. Projekterne er Route 

25, KL´s Ungepartnerskab, Implementering af Ungepakken (se bilag 2)  

  

 

Indstilling 

Direktørerne med ansvar for Center for Skole og Ungdom, Center for Familie, 

Center for Sundhed og Handicap, Center for Sociale ydelser, Center for 

Arbejdsmarked indstiller, at de fire politiske udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, 

Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget og Socialudvalget hver især 

udpeger to af udvalgets medlemmer til Politisk Styregruppe vedr. Tværgående 

Ungeteam. 

  

 

Beslutning Socialudvalget den 10. august 2011  

Carsten Sørensen og Christina Eriksen udpeges til styregruppen.  

  

Fraværende: Helle Madsen og John Christensen. 

  

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2011  

Birthe Marie Pilgaard og Jette Fabricius Toft udpeget.  

  

Fraværende: Jette Fabricius Toft og Jørgen Tousgaard  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Frode Thule Jensen udpeges. 

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - skitse over organisering af Tværgående Ungeteam (dok.nr.77572/11) 

Bilag 2 - beskrivelse 3 samarbejdsprojekter Tværgående Ungeteam er ansvarlige for (dok.nr.77585/11) 
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11. Orientering om boligændringssag jf. Servicelovens §116  

 

Sagsfremstilling 

Hjælpemiddelenheden ønsker at orientere udvalget om en boligændringssag efter 

Servicelovens §116. Der henvises til det vedlagte bilag.  

  

 

Indstilling 

Direktør for Center for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller til 

Sundhedsudvalget, at de tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 16. august 2011  

Zinita Andersen. og Gerner N. Andersen deltog under punktet.  

  

Sagen drøftet.  

Der udarbejdes en supplerende redegørelse til udvalgsmødet den 29.8.  

  

 

Bilag 

Redegørelse vedrørende boligsag (dok.nr.81266/11) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/7499 

 Forvaltning: Center for Social og 

Sundhedsmyndighed 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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12. Formanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 

 
 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 16. august 2011 Side 19 af 19 

 

Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Broholm  
   

      

Mogens Brag 
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Bruno Müller 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Jørgen Tousgaard 
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