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1. Besøg hos Lægehuset i Kvissel 

 

Sagsfremstilling 

Invitation til besøg i en lægepraksis 

  

I de kommende år kommer det nære sundhedsvæsen til at spille en større og 

større rolle i takt med, at den specialiserede behandling samles på færre 

supersygehuse.  

  

Derfor er det vigtigt, at alle med ansvar for sundhedsområdet har et 

førstehåndskendskab til forholdene i almen praksis. 

  

PLO vil derfor gerne give mulighed for sammen med en praktiserende læge at se 

livet i en praksis fra den anden side af bordet.  

  

Der er nu aftalt møde med Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel, 9900 

Frederikshavn den 7. oktober 2014 kl. 15.30. 

  

Sundhedsudvalget har på forhånd stillet følgende spørgmål: 

- lægemangel 

- store vs små praksis. Kan man fortsat drive enkeltmandspraksis? 

- overenskomstens betydning for vores lokale læger 

- samarbejde ml kommune og læger. Kan vi gøre mere?  

- lægevagtens fremtid.  

  

  

Flemming Lyng, formand for praktiserende læger i Fr.havn kommune samt 2 læger 

fra Lægehuset deltager under mødet. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Programmet gennemført. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Sundhedsudvalgets budgetopfølgning 310814 

 

Sagsfremstilling 

Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 

foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for Sundhedsudvalgets område. 

Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 

gennemregnet.  

  

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 

fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 

omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller 

områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi. 

  

Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 31. august 2014 

316,6 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2013 samt båndlagte midler.. 

Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2014 er opgjort til 320,4 mio. kr. og 

dermed forventes et nettomerforbrug på 3,8 mio. kr. 

Hertil kommer overført nettooverskud fra 2013 (bankbøgerne) 10,9 mio. kr. og 

båndlagte midler i alt 1,0 mio. kr.. 

  

Budgettet og betaling til medfinansiering af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter 

udgør den væsentligste del af udvalgets budgetramme, og afvigelser på dette 

område kan derfor også medvirke til store forskydninger i de forventede resultater.  

I den forløbne periode har 7 ud af de 8 afregninger vedr. medfinansiering til 

Regionen ligget over det periodiserede budget. I forhold til det estimerede resultat, 

er det forudsat at de resterende betalinger til medfinansiering af de 

aktivitetsbestemte sundhedsudgifter for året, ligeledes ligger over det periodiserede 

budget og aktivitetsniveau. 

  

  

Idet hjælpemidler fra og med 2014 budgetmæssigt er overgået til Socialudvalget, 

skal nettoresultatet fra 2013 på dette område, et overskud på 1,0 mio. kr., 

tilsvarende overføres til Socialudvalget. 

Ændringen foretages som en teknisk korrektion i forbindelse med 

Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen. Sundhedsudvalgets 

driftsoverskud fra 2013 vil herefter udgøre 9,9 mio. kr. 

  

Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 31. august 2014 

7,4 mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 7,4 mio. kr. og dermed balance. 

Hertil kommer overført nettooverskud fra 2013 på i alt 3,0 mio. kr. 

  

De hensatte beløb til hhv. båndlagte midler og bankbøger under både drift og 

anlæg indgår ikke i budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. 

økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2014, og henstår alene 

som en evt. fremtid option.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17802 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller: 

1              At udvalget, overfor økonomiudvalget, anbefaler de tekniske 

bevillingsmæssige ændringer der er anført i budgetopfølgningen. 

2              At udvalget i øvrigt forholder sig til budgetopfølgningens 

konklusioner, med henblik på videre formidling til økonomiudvalg. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Indstillingerne godkendt. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

 

Bilag 

SUU budgetopfølgning 310814.pdf (dok.nr.167547/14) 
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3. Frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalget 2014 

 

Sagsfremstilling 

På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under 

Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet: 

  

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.032.000 kr. 

Sundhedshus Sæby                                               4.982.000 kr. 

Sundhedshus Sæby. – Inventar, (hvoraf 0,3 mio kr. 

( anvendes til etablering af sygeplejeklinikker)       1.000.000 kr. 

  

Digitaliseringspuljen                                                  364.000 kr. 

  

I alt                                                                          7.378.000 kr. 

  

  

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb:  

   

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller 

  

1             at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget om at indstille 

rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet. 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/17991 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU/ØU/BR 
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4. Den kommunale økonomiaftale på Sundhedsområdet - 2015 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen indgår hvert år en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015. 

Aftalen skal sikre, at kommunerne fortsat kan udvikle den borgernære service på 

bl.a. sundhedsområdet. 

Sundhedsudvalget orienteres her om aftalens intentioner på sundhedsområdet. 

Disse sætter rammerne for en drøftelse i Sundhedsudvalget af anvendelsen af de 

3,8 mio. kr., som er Frederikshavn Kommunes andel. 

  

Sammenhængende sundhedsvæsen  

Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at skabe et 

sundhedsvæsen, 

hvor patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den kommunale 

plejesektor 

samarbejder og sikrer gode, sammenhængende patientforløb. 

De nye sundhedsaftaler, der er under udarbejdelse for perioden 2015-18, 

indebærer et mere 

forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre 

sammenhæng 

for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne.  

  

2014 

I det lys aftalte regeringen og KL med økonomiaftalen for 2014 en kommunal 

prioritering af 300 mio. kr. til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne 

og ikke mindst samarbejdet mellem regioner og kommunerne. 

  

Indsatsområderne i 2014 var: 

 Rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud og telemedicinske 

løsninger til ældre og kronikere, der ofte indlægges på sygehuset. 

 Styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte, 

herunder akutpladser og akutteams i samarbejde med sygehuset målrettet 

ældre medicinske patienter og psykiatriske patienter. 

 Beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter i form af 

aflastnings- og døgnrehabiliteringspladser. 

 Kompetenceudviklingsprogrammer for personale i ældre- og sygeplejen 

med henblik på tidlig opsporing. 

 Integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med 

det formål f.eks. at opstille fælles alternativer til korttids – og medicinske 

indlæggelser. 

 Samarbejde om opgaveoverdragelser. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/5347 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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2015 

Regeringen og KL er enige om, at der afsættes yderligere 350 mio. kr. i 2015 med 

henblik på, 

at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende 

mål for 

den patientrettede forebyggelse: 

  

 Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 

 Færre forebyggelige indlæggelser 

 Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser 

 Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene 

  

Samtidig er der indgået en ny 3-årig overenskomst med Praktiserende Lægers 

Organisation. 

Regeringen har i den forbindelse noteret sig, at regioner og kommuner med 

overenskomstaftalen har forpligtet sig til over tre år at prioritere 200 mio. kr. inden 

for 

regionale og kommunale rammer til samarbejdet med almen praksis i regi af 

praksisplanudvalgene. 

  

Der er enighed om, at de prioriterede indsatser vil blive beskrevet i 

sundhedsaftalerne, 

herunder med hensyn til, hvilken effekt indsatsen forventes at have bl.a. i forhold til 

et mere 

sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal ligeledes fremgå af 

sundhedsaftalerne, 

hvordan der påtænkes fulgt op, og hvordan erfaringer videndeles. Parterne er 

desuden enige om at følge op på ovenstående i forbindelse med 

økonomiforhandlingerne. 

  

Parterne bekræfter desuden aftalen om at igangsætte en evaluering af den 

kommunale 

medfinansiering på sundhedsområdet i 2014. Der udarbejdes i samarbejde med KL 

og 

Danske Regioner et kommissorium for evalueringen i juni 2014 med henblik på 

opstart af 

arbejdet senest i september 2014. 

  

Indsatserne i 2015 skal ske i forlængelse af de prioriterede indsatser i 2014 

Kommunerne kan med midler fra økonomiaftalen for 2015 med fordel styrke 

indsatsen på de beskrevne områder i 2014 yderligere. Det er vigtigt, at der er fokus 

på, at dialog og indsatser bliver systematiseret. Det gælder kommunerne imellem 

og mellem kommuner og region. 
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Anvendelse af midlerne i Frederikshavn Kommune? 

Frederikshavn Kommunes andel af midlerne er 3,8 mio. Der er endnu ikke taget 

stilling til, hvordan midlerne anvendes. Sundhedsudvalget drøfter, hvordan midlerne 

bedst prioriteres anvendt.  

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget 

1. tager orienteringen om Den kommunale økonomiaftale til efterretning 

2. på baggrund af de rammer, der er udstukket i Kommuneaftalen, drøfter 

prioritering for anvendelsen af de 3,8 mio.kr., der er tilgået Frederikshavn 

Kommune. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Ad 1 – orienteringen taget til efterretning 

Ad 2 – Følgende områder prioriteres: 

     -   Genoptræningsområdet 

     -   Sygeplejen 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj  
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5. Funktionsudbud inkontinens 

 

Sagsfremstilling 

Funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til 

voksne i Frederikshavn Kommune  

  

Frederikshavn Kommune planlægger at gennemføre et funktionsudbud vedr. 

levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne borgere. Frederikshavn 

Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør. 

  

Hvad er funktionsudbud? 

Ved funktionsudbud forstås en udbudsform, hvor ordregiver ikke på forhånd har 

beskrevet detaljeret, hvordan opgaven skal løses, men i stedet har defineret et 

ønsket slutresultat. Leverandøren afgiver her sit bud på en opgaveløsning, hvor 

vedkommende beskriver sin udførelsesmetode og tilrettelæggelse af arbejdet.  

 

Baggrund for udbuddet 

Den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune viser, at andelen af ældre 

borgere er voksende og fortsat vil være det i de kommende år. Således forventes 

en befolkningsfremgang af borgere over 70 år på mere end 2.300 personer fra 

9.357 primo 2014 til 11.697 i 2020. Det samlede forbrug af produkter omfattet 

udbuddet udgør på årsbasis for bleer og andre inkontinensprodukter til voksne ca. 

3,0 mio. (2013). 

  

Frederikshavn Kommune ønsker at spare på bleforbruget for inkontinente borgere 

gennem et funktionsudbud, hvor leverandøren skal hjælpe med at ”knække kurven” 

– dvs. at de samlede omkostninger til inkontinensprodukter fremover bliver mindre, 

end den demografiske udvikling umiddelbart lægger op til.  

  

I det følgende opridses hovedpunkterne fra udbudsmaterialet. 

 

Rehabilitering og forebyggelse 

Et centralt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde med inkontinens er en højere 

grad af rehabiliterende og forebyggende tænkning, hvor borgeren skal flyttes fra 

hjulpen til selvhjulpen. Forebyggende tiltag forventes at medføre besparelser på 

visiterede timer såvel som følgediagnoser og fremtidige indlæggelser. I tilknytning 

til et bredt og varieret produktsortiment af bleer og andre inkontinensprodukter 

ønsker Frederikshavn Kommune derfor tilbud på en helhedsorienteret og 

koordineret indsats, som fremmer følgende udvikling: 

  

     - En sænkelse af andelen af borgere med inkontinens 

     - En forbedring af kontinensevnen hos borgere med inkontinensbevilling, 

således at borgere  

       gennem vejledning og træning hjælpes til at kunne bruge det mindst mulige 

produkt 

     - En forbedring af evnen til selvhjulpenhed omkring inkontinens hos borgere 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15069 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp: SUU 
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med  

       inkontinensbevilling 

 

Tildeling af kontrakt 

Der vil blive indgået kontrakt for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse 

på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange á 12 mdr. 

Kontrakten bliver tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver 

det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtede underkriterier: 

  

     - Pris (pris på produkter + bonus) (50 %) 

     - Kvalitet og service (20 %) 

     - Samarbejde (20 %) 

     - Miljø (10 %) 

 

Leverandørens løsningsmodel skal bidrage til en reducering af 

produktomkostninger pr. bevilling samt indeholde en procesbeskrivelse og et 

løsningsforslag på den optimale bestillingsmængde pr. borger pr. gang. 

 

Afregnings- og bonusordning 

Afregning for leverancer af bleer og andre inkontinensprodukter vil dels bestå af 

direkte afregning for produktforbrug og dels bonus for eventuel nedbringelse af de 

samlede produktomkostninger i forhold til det forventede forbrug. Fald i de samlede 

produktomkostninger kan skyldes ændring i antal bevillinger, ændringer i sortiment 

eller ændring i det samlede produktkøb pr. bevilling. Bonussen vil dog være størst, 

hvis besparelsen skyldes fald i de gennemsnitlige produktomkostninger pr. 

bevilling. Leverandøren skal i sit tilbud angive, hvor stor en procentdel af 

besparelsen på produktomkostninger leverandøren ønsker. Bonusmodellen er 

nærmere beskrevet på bilag 6 i udbudsmaterialet. 

 

Styregruppe 

Frederikshavn Kommune planlægger at etablere en styregruppe, som i hele 

kontraktperioden holder fokus på at udvikle konceptet og foretager 

kontrolopfølgning på begge parters overholdelse af kontrakten.   

 

Vigtige datoer 

Udsendelse af udbudsmateriale:                        15/9 2014 

Forventes kontraktunderskrivelse:                      Uge 49 

Opstart:                                                               15/1 2015 

  

Linda Lykke Steengaard fra Indkøbskontoret deltager under punktet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at Sundhedsudvalget 

træffer beslutning om gennemførelse af funktionsudbud vedr. levering af bleer og 

andre inkontinensprodukter til voksne i Frederikshavn kommune. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 
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Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet har drøftet sagen og har ingen bemærkninger hertil. 

  

  

 

Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 

Linda Steengård orienterede om funktionsudbud, og hvad et sådant udbud 

indeholder. 

  

Taget til efterretning, idet man kunne overveje at indtænke alternative 

løsningsmuligheder.  

  

Fraværende: Rikke Bruus og suppleant Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen, Jette 

Christensen  

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. september 2014 

Sagen genoptages på næste møde. 

  

  

  

  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede den 9/9 2014 at genoptage sagen på mødet den 

7/10 2014 og efterspurgte i den forbindelse alternative løsningsmuligheder.  

  

Det foreslås, at kontraktperioden ændres til 3 år med mulighed for 3 x 12 måneders 

forlængelse. 

  

Hertil vil der blive foretaget ændringer i den gældende kvalitetsstandard for 

inkontinenshjælpemidler, hvor de kontinensansvarlige sygeplejersker fremadrettet 

vil vurdere, om den enkelte borger skal bevilges et givent produkt. Dette har 

således ingen betydning for udbudsmaterialet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at Sundhedsudvalget 

godkender den nye kontraktperiode samt gennemførelse af udbuddet. 

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Indstillingen godkendes. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 
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Bilag 

Kravspec. bleer (dok.nr.146697/14) 

Tilbudsliste bleer (dok.nr.146689/14) 

Model for beregning af bonus (dok.nr.146694/14) 

Tidsplan (dok.nr.146702/14) 
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6. Høringssvar Børne- og Ungepolitik 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

På Sundhedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets augustmøder, blev 

Børne- og Ungepolitik 2014-2017, inkl. tillæg om indsats mod ungdomskriminalitet 

godkendt, med henblik på at sende i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet samt 

i MED-systemet på børne- og ungeområdet.  

  

Høringsfristen udløb den 16. september. De indkomne høringssvar gengives 

nedenfor: 

  

  

Høringspart 

  

Høringssvar 

  

Handicapråd  ”Handicaprådet finder det vanskeligt, at afgive høringssvar på 

den beskrevne politik. Politiken giver udtryk for en ukonkret 

politisk linje, som ikke indeholder målsætning for resultater. 

Der er så vide rammer, at det ikke er muligt at afgive konkret 

høringssvar, om de handicapmæssige konsekvenser af den 

beskrevne politik. 

Omkring de forebyggende tiltag mod kriminalitet, skal det 

bemærkes, at Handicaprådet finder tiltagene omkring ADHD 

børn og unge som en væsentlig opgave.”  

  

Integrationsråd Høringssvar udleveres på mødet, da Integrationsrådet først 

behandler punktet 1. oktober  

  

MED-Familie 

  

”Punktet blev drøftet. Der var opbakning til politikken og dens 

overskulelige form. Der var positiv interesse for det 

udarbejdede brætspil som afsæt for implementering af 

politikken.” 

  

MED-Dag- og 

Fritidstilbud 

  

”Flere medlemmer i udvalget giver ros til spillet der giver et 

godt og hurtigt overblik over den samlede Børne- og 

Ungepolitik. 

  

Alle medlemmer i MED Dag- og Fritidstilbud er meget positive 

overfor den nye Børne- og Ungepolitik. ” 

  

MED-Unge 

  

”CenterMED ser positivt på forslaget og anbefaler politikken til 

vedtagelse.” 

  

MED-Skole 

  

”Udvalget giver ros til politikken, fordi der er god 

sammenhæng til de øvrige politikker, der er på området. 

  

Medarbejdersiden udtrykker endvidere vigtigheden af, at der 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/25532 
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tænkes i værktøjer og tid til implementeringen af Børne- og 

ungepolitikken.” 

  

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren og Børne og Kulturdirektøren indstiller, at 

Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 

1. drøfter de indkomne høringssvar 

2. indstiller Børne- og Ungepolitik, inkl. tillæg om indsats mod 

ungdomskriminalitet, til Byrådets godkendelse 

  

 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 2. oktober 2014 

1. Drøftet. 

2. Indstillingen godkendes. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Ad 1. høringssvarene drøftet. 

Ad 2. indstillingen godkendt.  

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

  

 

Bilag 

Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr.100817/14) 

Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr.139109/14) 
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7. Fastlæggelse af mødeplan for Sundhedsudvalget 2015 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 27. august 2014 mødeplan for afvikling af 

byrådets møder i 2015. 

  

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

  

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 

Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Sundhedsudvalget 

som hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned. 

 Tirsdag den 13. januar 

 Tirsdag den 10. februar 

 Tirsdag den 10. marts 

 Tirsdag den 7. april 

 Tirsdag den 12. maj 

 Tirsdag den 9. juni 

 Tirsdag den 18. august  

 Tirsdag den 8. september 

 Tirsdag den 6. oktober 

 Tirsdag den 10. november 

 Tirsdag den 8. december 

Møderne foreslås afholdt kl. 15.30., bortset fra budgetmødet, som starter kl. 12.00. 

  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at mødeplan for 2015 fastlægges. 

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Indstillingen godkendt. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

 

 
 Åben sag 
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8. Udvalgsformanden orienterer 

 

Sagsfremstilling 

-        Ansøgning om familierelateret alkoholbehandling 

-        Om fremtidsværksted for frivilligt socialt arbejde 

-        Kick off på det det elektroniske sundhedspanel 

  

  

  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014 

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Irene Hjortshøj 

  

 

 
 Lukket sag 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Anders Broholm 
   

      

Kenneth Bergen 
   

      

Jytte Høyrup 
   

 

      

Irene Hjortshøj 
   

      

Kristina Frandsen 
   

 

      

Brian Kjær 
   

      

Flemming Rasmussen 
   

 

 
 


