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1. Evaluering og ny ansøgning til: Støttegruppe til  borgere der 

hører stemmer 

 

Sagsfremstilling  

I 2011 har Socialpsykiatrien og Sundhedsfremme og Forebyggelse i et tæt 

samarbejde tilbudt støttegruppe for borgere der hører stemmer. 

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 handle-kompetence i forhold til at håndtere stemmerne og til at tage 

vare på sig selv. Fagpersoner som ledere af gruppen har haft mulighed for at 

undervise, vejlede og rådgive borgerne. 

Af evalueringen fremgår det: 

Ved den fælles evaluering med gruppemedlemmerne fremgår det, at 

medlemmerne syntes det er dejligt at komme i en gruppe, hvor man frit kan tale om 

sine stemmer, hvor der intet tabu er. Det er godt at kunne dele sine erfaringer med 

andre ligesindede, at vide, at man ikke er den eneste der har problemer med 

stemmer. Gruppemedlemmerne føler de har fået større viden om deres stemmer, 

og er blevet mere bevidste om, hvordan de kan takle disse. En fortæller, han havde 

det meget dårligt i starten, men at han nu har det godt, stemmerne er ikke tydelige 

længere og er slet ikke styrende, han er kommet frem til, at stemmerne ligefrem 

hjælper ham, og ved i dag, at stemmerne tager til i styrke hvis han føler sig stresset 

eller presset. 

Avis artikel fra Nordjyske 30/10-11 vedlagt 

På baggrund af denne positive evaluering ansøges om kr 35.000 fra 

Aktivitetspuljen til fortsat drift af gruppen i 2012 

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

 
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.  

 
Økonomiske konsekvenser  
Det koster 35.000 kr at drive støttegruppen pr år 

  

 Organisatoriske konsekvenser  
Støttegruppe for borgere der hører stemmer foreslås fortsat i regi af 

Sundhedsfremme og Forebyggelse, som er overordnet ansvarlig for økonomi. 

  

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller til Sundhedsudvalgets 

beslutning: 

 - At den etablerede ”støttegruppe for stemmehørere” fortsætter i 2012  

- At støttegruppen finansieres med kr. 35.000 fra aktivitetspuljen.  

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/9786 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 10. januar 2012 Side 5 af 19 

 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

  

 
Bilag  

Avisartikel, Nordjyske d. 23. september 2010 "Styret af Stemmen" (dok.nr.113835/10) 
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2. Evaluering og ny ansøgning til "Pårørendegruppe for 

sindslidende" 

 

Sagsfremstilling  

I 2011 har Socialpsykiatrien og Sundhedsfremme og Forebyggelse i et tæt 

samarbejde tilbudt 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 har haft 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. 

Af evalueringen fremgår det: 

Gruppen har fungeret med op til 10 personer – og det har været muligt at optage 

interesserede, uden der er opstået venteliste. 

De borger, der kommer, fortæller de får meget ud af at høre på hinanden. Det er 

overraskende for dem at høre, at andre også har problemer, som de troede de var 

alene om. Det er de samme problemer/ følelser de har uanset alder og sygdom hos 

den nærmeste. De er rigtig gode til at rose hinanden og give plads til alle. Hvis der 

mangler nogle i gruppen spørger de ind til hvorfor de ikke kommer. 

Målgruppen er pårørende til sindslidende, der er bosiddende i Frederikshavn 

Kommune.  

  
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 koster 35.000 kr pr år at drive pårørendegruppen 

  

Organisatoriske konsekvenser  

Pårørendegruppen foreslås fortsat i regi af Sundhedsfremme og Forebyggelse, 

som er overordnet ansvarlig for økonomi. 

  
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller til Sundhedsudvalgets 

beslutning : 

- At den etablerede ”støttegruppe for pårørende til sindslidende” fortsætter i 2012 

- At støttegruppen finansieres med kr. 35.000 fra aktivitetspuljen. 

Afdelingsleder Birgitte Kvist, deltager i punktet 

  

 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/9727 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: antm 

 Besl. komp: SUU 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 
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3. Tværgående Ungeteam - Mål og handleplan 

 

Sagsfremstilling  

Som efterfølger til KL’s fælles kommunale projekt UTA (Ungdomsuddannelse Til 

Alle) og Unge Teamet i Arbejdsmarkedsforvaltningen er  etableret et Tværgående 

Ungeteam. Teamet skal medvirke til at nå 95 %-målsætningen: ”at 95% af en 

ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015”. 

  

I sensommeren 2011 blev nedsat en Politisk Styregruppe vedrørende Tværgående 

Ungeteam.  

  

Tværgående Ungeteam har sideløbende med KL projekter og kommunale projekter 

på STU området udarbejdet forslag til mål og handleplan for Tværgående 

Ungeteams arbejde i Frederikshavn Kommune. Se vedlagte bilag. 

Der er i handleplanen et udspil til målsætningstal for de kommende år med fokus 

på nedenstående målsætninger. 

• Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse 

• Færre unge på offentlig forsørgelse 

• Færre unge under 30 år skal tilkendes førtidspension. 

  

Med henblik på godkendelse fremlægges forslag til Mål- og handleplanen for de 4 

udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget på møderne i januar måned. 

  

Efter denne behandling i udvalgene varetager den politiske styregruppe for 

Tværgående Ungeteam kontakten til det politiske niveau. Se nuværende 

sammensætning af den politiske styregruppe i vedlagte bilag. 

  

Der afholdes fremover møder med den politiske styregruppe 4 gange om året. 

Første møde foreslås afholdt februar/marts 2012. 

 
Indstilling  
Direktørerne med ansvar for områder under Tværgående Ungeteam indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget  

1. godkender forslag til handleplan 

2. godkender Den Politiske Styregruppe vedrørende Tværgående Ungeteam 

som det organ, der har til opgave at understøtte det tværgående 

samarbejde og udstikke retningslinjerne på det politiske niveau. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Forslag til handleplan kan ikke godkendes. 

Udvalget ønsker organiseringen revurderet med henblik på en stærk og robust 

tværgående organisering for hele unge-området. 

  

Sagen genoptages. 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/656 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Sundhedsudvalget tilslutter sig Børne- og ungdomsudvalgets beslutning, og 

afventer den videre behandling i Børne- og ungdomsudvalget. 

  

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

  

 
Bilag  

Mål og handleplan (dok.nr.107463/11) 
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4. Kommissorium for etablering af STU-tilbud og Sta rtbanen i 

Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling  

I forbindelse med målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en 

ungdomsuddannelse, er der to grupperinger, som Frederikshavn Kommune har 

fundet det hensigtsmæssigt at kigge nærmere på. Dels på grund af at disse unge 

ofte falder mellem flere stole og derfor ikke opnår det ungdomsliv og den 

uddannelse de evt. er i stand til, og dels på grund af de ressourcer der anvendes 

på disse grupperinger. 

Det drejer sig konkret om unge, der ikke er i gang med – eller som er droppet ud af 

en ungdomsuddannelse bl.a. på baggrund af personlige og sociale 

problemstillinger og som har behov for mere afklaring og støtte til at blive 

uddannelsesparate. Dernæst drejer sig om unge, der har krav på et særligt 

tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb, da disse pt. bliver henvist til 

uddannelsessteder uden for Frederikshavn, hvilket har såvel personlige 

konsekvenser for den enkelte, som økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Arbejdsgrupperne nedsat på tværs af kommunens centre peger på at opgaven kan 

løses i egen kommune.  

Derfor er der udarbejdet forslag til kommissorier, der skal danne rammen for 

arbejdet frem mod etablering pr. 1. august 2012 

  

STU 

Frederikshavn kommune ønsker eget STU tilbud, således unge med særlige behov 

i videst muligt omfang kan samles med social og faglig gevinst til følge, samt 

således at de kan få et så helhedsorienteret tilbud som muligt via et STU hus i 

kommunen. Dernæst vil en større forankring af STU internt i kommunen forventes 

at give en større kobling til det lokale erhvervsliv, hvilket håbes at give større 

beskæftigelsesmuligheder til færdiguddannede unge med særlige behov. 

Endvidere vil ressourceforbruget forventes optimeret i et STU hus, da såvel logistik 

som faglig koordinering antages at blive mere sammenhængende for både den 

unge og de involverede parter i uddannelsens sammensatte moduler. Slutteligt vil 

afklaringsdelen på op til 12 uger blive ensartet for de unge, da denne for flere vil 

foregå i samme hus og en struktureret, tværfaglig vurdering af, hvilke tilbud 

uddannelsesforløbet skal sammensættes af, vil blive en fast del af afklaringen.  

Målet er således, at give de unge med særlige behov et STU hus, som er deres og 

hvor tryghed, (tvær)faglighed og opbygning af socialt netværk er fast indhold, samt 

at optimere ressourceforbruget for STU forløb for unge i Frederikshavn Kommune. 

  

Startbanen  

Formålet med at oprette en base for unge, der ikke er tilknyttet en 

ungdomsuddannelse, er helt primært at opnå en fast forankring for disse unge, 

således den tværfaglige indsats koordineres og tilrettelægges med det fælles mål, 

at den unge bliver uddannelsesparat. Derudover er hensigten at opnå en mere 

målrettet og helhedsorienteret afklaring af unge, der ikke er uddannelsesparate, 

således en relevant indsats kan iværksættes med henblik på at de unge snarest 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/12717 

 Forvaltning: CSU 

 Sbh: bran 

 Besl. komp: BUU 
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muligt bliver uddannelsesparate til - og tilmeldt den relevante uddannelse. 

Herunder ligger målsætning om, at unge der ikke har varige begrænsninger i 

uddannelsesparatheden, og som via afklaring og helhedsorienteret indsats kan 

blive klar til ordinær uddannelse (evt. med støtte) ikke henvises til særligt tilrettelagt 

uddannelse, samt at dem der viser sig varigt begrænsede henvises til STU, 

således de ikke falder mellem to stole. 

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Skole og Ungdom indstiller, at Børne- og 

Ungdomsudvalget  

• godkender tids- og handleplan for etablering af STU-tilbud og Startbanen i 

Frederikshavn Kommune  

• at sagen oversendes til  Arbejdsmarkedsudvalg, Socialudvalg og 

Sundhedsudvalg til orientering. 

 
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. januar 2012 
Kommissorium for STU godkendt med de faldne bemærkninger (afsnit vedrørende 

”projektets placering” udgår). 

Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke godkende kommissorium for 

”Startbanen”. Sagen ønskes genoptaget for så vidt angår ”Startbanen” – 

sammenhæng i forhold til det samlede ungeområde jf. dagsordenens pkt. 11 

”Tværgående Ungeteam – Mål og handleplan”. 

  

Del vedrørende STU oversendes Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget til orientering. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Christina Lykke Eriksen 

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Taget til orientering. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen  

  

 
Bilag  

Kommisorium for etablering af STU-tilbud i Frederikshavn Kommune (dok.nr.133631/11) 

 
  



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 10. januar 2012 Side 12 af 19 

 

5. Høringssvar på baggrund af status på sundhedspol itikken 

 

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 

borgernes 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 

sammen 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.  

  

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 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 10/9994 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bibp 

 Besl. komp: SUU 



 
 

 

Sundhedsudvalget - Referat - 10. januar 2012 Side 13 af 19 

 

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. 

  
Supplerende sagsfremstilling  
Status for Sundhedspolitikken har nu været til høring hos Handicaprådet, 

Ældrerådet, Sundhedsrådet og fagudvalgene. Medsendt er en oversigt over de 

høringssvar som er indkommet på baggrund af høringen.  

I perioden fra september 2010 til december 2011 har Sundhedsrådet arbejdet med 

forskellige indsatsområder i den nuværende Sundhedspolitik – med særlig fokus på 

”Motion og Bevægelse” i et livsløbsperspektiv. Sundhedsrådets høringssvar er 

således sammenfattet i  ”Sundhedsrådets indstilling til sundhedsudvalget 2010” og 

er således både et arbejde på baggrund af den eksisterende Sundhedspolitik og et 

indspark til den kommende proces med at formulere en ny Sundhedspolitik. 

  

Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Handicap indstiller: til drøftelse  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
−         Høringssvaret tages til efterretning, og bemærkningerne indgår i 

udarbejdelsen af den fremtidige sundhedspolitik 

−          Der afholdes temamøde i forbindelse med februarmødet  

−         Formanden for sundhedsrådet inviteres til første del af mødet, - hvad forventes 

der af sundhedsrådet.. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 
Bilag  

Sundhedsrådets indstilling til Sundhedsudvalget december 2011 - Sundhedsrådets indstilling til 

Sundhedsudvalget december 2011.pdf (dok.nr.134877/11) 
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6. Kommunal medfinansiering - orientering til 

Sundhedsudvalget 

 

Sagsfremstilling  

Status på medfinansiering – incl. bilag. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Sundhed- og handicap indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Taget til efterretning. 

Der rettes henvendelse til KL med henblik på en afklaring midtvejsreguleringen. 

  

Bilag: Landstal uddelt på mødet 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

  

 
Bilag  

Komm. (med)fin - grafer dec. 2011 (dok.nr.2032/12) 

Landstal - medfinansiering af sygehusudgifterne jan. 2012 (dok.nr.4448/12) 

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 12/288 

 Forvaltning: SSf 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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7. Orientering om boligændringssag jf. Serviceloven s §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. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller til 

Sundhedsudvalget, at sagen drøftes. 

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 29. august 2011  
Udvalget finder det utilfredsstillende, at de fremsendte redegørelser har indeholdt 

fejl.  

Udvalget finder rådgivningen fra teknisk område utilfredsstillende.  

Udvalget ønsker en uvildig redegørelse af det konkrete forløb med henblik  at sikre 

et tilfredsstillende fremtidigt samarbejde mellem sundhedsudvalgets område, 

teknisk område og borgerne.  

Direktøren og myndighedschefen besøger familien for at finde en afklaring på den 

konkrete sag med henblik på at sagen genoptages i udvalget. Familien udpeger en 

byggesagkyndig til at deltage i mødet.  

  

Fraværende: Mogens Brag 

 
Supplerende sagsfremstilling  
Forvaltningen orienterer om opfølgning på sagen. 

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for Social- og Sundhedsmyndighed indstiller til 

Sundhedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. 

  

 
 Åben sag  
 Sagsnr: 11/7499 

 Forvaltning: Center for Social og 

Sundhedsmyndighed 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: Sundhedsudvalget 
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Beslutning Sundhedsudvalget den 11. oktober 2011  
Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Carsten Sørensen, Frode Thule Jensen 

  

 
Supplerende sagsfremstilling  
Forvaltningen orienterer om status i sagen.  

  

  

 
Indstilling  
Direktøren med ansvar for Center for social- og sundhedsmyndighed indstiller, 

-       at status tages til efterretning og  

-       at Revas A/S igangsætter undersøgelse 

  

  

 
Beslutning Sundhedsudvalget den 10. januar 2012  
Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

  

  

 
Bilag  

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

Lukket bilag - boligsag  (dok.nr.1974/12) 
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8. Henvendelse fra Byrådsmedlem Bruno Müller om 

boligændringssag 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr: 11/7499 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: ziha 

 Besl. komp: SUU 
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9. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag  
 Sagsnr:  

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: bepd 

 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 

   
 

 
 


