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1. Besøg på Sygehus Vendsyssel 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget og socialudvalget inviteres til et møde med sygehusledelsen 

m.fl., hvor der bl.a. vil blive orienteret om daghospitalet. 

  

Mødet foregår på sygehuset i Frederikshavn, mødelokale 1, som ligger i plan med 

sygehusets reception. 

  

Dagsorden til mødet: 

  

Vi mødes i mødelokalet – vi byder velkommen – og går herefter på rundvisning. 

  

Dagsorden: 

  

1.       Velkommen til Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 

-          Rundvisning 

  

2.       Om sygehus Vendsyssel, Frederikshavn 

-          Funktionen i dag 

o   Aktivitet 

o   Regionale funktioner 

v. Sygehusdirektør Henrik Larsen 

  

3.       Daghospitalsfunktion 

v. Klinikchef Nils Johannesen 

  

4.       Evt. 

  

Indstilling 

Direktøren for social- og sundhedsområdet indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. november 2014 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Flemming Rasmussen. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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2. Status på medfinansiering 

 

Sagsfremstilling 

Hermed fremsendes til Udvalgets orientering, oversigt over udviklingen på betaling 

til den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af de Regionale 

sundhedsudgifter. 

Vedhæftede bilag viser udgiftsudviklingen for 10 måneder, i forhold til det 

periodiserede budget. 

Der ses pt. et merforbrug på ca. 9,2 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget.  

  

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.14 for hele Sundhedsudvalgets 

budgetområde, blev der redegjort for mulighederne for at imødegå merforbruget 

helt eller delvist ved eventuelle mindreforbrug på andre områder. Der kunne pr 

31.08.14 konstateres mindreforbrug på andre områder svarende til 4,7 mio. kr. 

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen til drøftelse. 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. november 2014 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Flemming Rasmussen 

 

Bilag 

Medfinansiering okt 14.pdf (dok.nr.184972/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20027 

 Forvaltning: ssf 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SUU 
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3. Orientering vedrørende Ældrepuljen - omfordeling af midler 

 

Sagsfremstilling 

Midlerne til ældrepuljen 13,8 mio. kr. blev oprindeligt godkendt og fordelt til 

følgende projekter: 

  

1. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 

2. ”Længst mulig i eget liv” (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende projekt 3,5 

mio. kr. 

3. Forebyggelse af sygehusindlæggelser – tidlig opsporing 1,4 mio. kr. 

4. Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr. 

5. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 

6. Genoptræning – ventetid 2,3 mio. kr. 

  

Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, mens projekterne 5-6 relaterer til 

Sundhedsudvalget. 

  

Kommunerne skulle primo 2014 indsende ansøgning til ministeriet, om angivelse af 

projekter og budgetter for at få del i ældrepuljen. Efter godkendelsen og 

modtagelsen af accept fra ministeriet, blev projekterne startet op hen over foråret 

2014.  

Der skal ved årets udløb indsendes regnskab for hvert projekt til ministeriet. Iht. 

ministeriets vejledning kan der pr. projekt overføres op til 10 % af ikke forbrugte 

midler fra 2014 til 2015. 

  

De oprindelige budgetter til projekterne var på ansøgningstidspunktet baseret på et 

skøn,  

Administrationen har gennemgået forbruget på de enkelte indsatsområder og kan 

konstatere, at efter igangsættelsen, er der på nogle områder tale om mindreforbrug 

og tilsvarende på andre områder et merforbrug.  

  

For at tilpasse budgetterne til de faktiske forhold har administrationen derfor rettet 

henvendelse til ministeriet med anmodning om korrektion af de tidligere indsendte 

budgetter, således at de enkelte projektbudgetter kan overholde ministeriets 

vejledning for regnskabsaflæggelse.  

  

På samme vis har flere kommuner efterfølgende konstateret, at det har været 

nødvendigt, at revurdere både projekter og økonomi og underrette ministeriet 

herom, med henblik på at tilrette projektindhold samt økonomi til de faktiske forhold. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen 

til efterretning 

  

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19410 

 Forvaltning: CØP 

 Sbh: bohn 

 Besl. komp: SOU/SU 
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Beslutning Socialudvalget den 5. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. november 2014 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Flemming Rasmussen 
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4. Betaling for leje af lokaler i sundheds- og træningscentrene 

til foreninger og aftenskoler 

 

Sagsfremstilling 

Sundheds- og træningscentrene i Frederikshavn Kommune råder over lokaler, som 

lejes/lånes ud til foreninger, aftenskoler og støttegrupper. 

  

Center for Sundhed og ældre ønsker, at Sundhedsudvalgets træffer beslutning om, 

hvorvidt der skal udarbejdes overordnede retningslinjer for udlån og betaling af leje 

i lokaler, som egner sig hertil. Såfremt Sundhedsudvalget beslutter, at der skal 

udarbejdes retningslinjer, vil Sundhed og Ældres administration udarbejde et 

konkret udkast hertil. 

  

De omfattede enheder er: 

 Sundhedscenter Frederikshavn 

 Sundhedscenter Sæby 

 Sundhedscenter Skagen 

 Træningscenter Phønix (Frederikshavn) 

 Træningscenter Sæby 

 Træningscenter Skagen 

Økonomi 

Såfremt det vurderes, at der skal udfærdiges overordnede retningslinjer for leje af 

lokaler, bedes Sundhedsudvalget beslutte, om der skal kræves betaling og i så 

fald, hvordan dette beløb fastsættes. Sundhed og Ældres administration 

fremlægger 3 mulige modeller for betaling af lokaleleje: 

  

a)     Gratis 

b)     Lav timepris el. symbolsk beløb 

c)     Lejepris der følger de reelle udgifter 

  

Incitamentet for at kræve betaling er at sikre ibrugtagning af de pågældende lokaler 

frem for, at en forening eller aftenskole låner lokaler og undlader at bruge dem. 

  

Kriterier for tildeling af lokaler 

I forbindelse med tildeling af lokaler bedes Sundhedsudvalget tage stilling til, om 

alle foreninger og aftenskoler skal kunne leje sig ind efter først til mølle-princippet, 

eller om der skal fastsættes specifikke tildelingskriterier, som følger sundheds- og 

træningscentrenes målgruppe. Disse kunne for eksempel være patientforeninger, 

støttegrupper til børn og voksne, træningsaktiviteter i forlængelse af den 

kommunale træning og rehabilitering (udslusningshold). Tildelingskriterier ses på 

kultur- og fritidsområdet, hvor Folkeoplysningsudvalget fordeler lokaler og 

udendørsarealer efter denne rækkefølge:  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/19835 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: stet 

 Besl. komp: SUU 
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1. Handicapaktiviteter 

2. Aktiviteter for børn og unge 

3. Folkeoplysende voksenundervisning 

4. Aktiviteter for voksne 

Læs mere om Folkeoplysningsudvalgets på: http://frederikshavn.dk/Sider/Lån-et-

lokale0912-1801.aspx?topemne=fc5269e4-7ac0-4900-bd85-

9b3cd7221958&emne=bf42cd54-5edc-4f4f-a4a2-5b7458a8948d 

  

Såfremt der skal opstilles tildelingskriterier, bedes Sundhedsudvalget beslutte, 

hvordan disse skal udformes. Center for Sundhed og Ældre vil pege på, at disse 

kriterier fastlægges ud fra Sundhedsudvalgets målgruppe og arbejdsområde. 

  

Vedrørende Sundhedshus Sæby 

Sundhedsudvalget bedes være opmærksomt på, at det endnu er uafklaret, i hvilket 

omfang foreninger og aftenskoler kan tilgå Sundhedshus Sæbys lokaler uden for 

normal åbningstid. Dette er ikke tilfældet i de andre sundheds- og træningscentre, 

hvorfor der skal tages hensyn hertil i en eventuel fremtidig retningslinje. 

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 

1. Sundhedsudvalget beslutter, om der skal udarbejdes overordnede 
retningslinjer for udlån og betaling af leje i sundheds- og træningscentrene. 

2. Sundhedsudvalget beslutter hvilken betalingsmodel, der skal indføres i 
sundheds- og træningscentrene. 

3. Sundhedsudvalget beslutter, om der i sundheds- og træningscentrene skal 
fastsættes specifikke tildelingskriterier efter foreningens aktivitet og 
målgruppe og fastsætter herefter disse. 

4. Sundhedsudvalget beslutter, om sagen skal til videre politisk behandling. 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. november 2014 

Der udarbejdes et oplæg for leje af lokaler i sundheds- og træningscentrene til 

drøftelse samt en oversigt over lokaler, der kan indgå. 

  

Fraværende: Flemming Rasmussen 

 

 
  

http://frederikshavn.dk/Sider/Lån-et-lokale0912-1801.aspx?topemne=fc5269e4-7ac0-4900-bd85-9b3cd7221958&emne=bf42cd54-5edc-4f4f-a4a2-5b7458a8948d
http://frederikshavn.dk/Sider/Lån-et-lokale0912-1801.aspx?topemne=fc5269e4-7ac0-4900-bd85-9b3cd7221958&emne=bf42cd54-5edc-4f4f-a4a2-5b7458a8948d
http://frederikshavn.dk/Sider/Lån-et-lokale0912-1801.aspx?topemne=fc5269e4-7ac0-4900-bd85-9b3cd7221958&emne=bf42cd54-5edc-4f4f-a4a2-5b7458a8948d
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5. Høring af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 

 

Sagsfremstilling 

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Nordjylland har udsendt udkast til 

Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 i høring. 

  

Høringsperioden løber fra den 16. oktober 2014 til den 1.december 2014, og evt. 

høringssvar skal sendes til Det fælleskommunale Sundhedssekretariat senest den 

1. december 2014 kl. 12.00. Praksisplanen er tilgængelig på regionens hjemmeside 

www.rn.dk under Sundhed / Praktiserende læger og andre behandlere / 

Fysioterapi.  

  

Praksisplanen vedhæftes desuden sagen som bilag. 

  

Høringsparterne er: 

  

 Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne i Nordjylland 

 De 11 nordjyske kommuner 

 Danske Fysioterapeuter  

 Patientinddragelsesudvalget 

 Aalborg Universitetshospital 

 Sygehus Vendsyssel 

 Sygehus Thy-Mors 

 Psykiatrien 

 Lægeforeningen  

 Foreningen af Speciallæger 

 Dansk Kiropraktor Forening 

 Regionens ridefysioterapeuter 

Praksisplanen beskæftiger sig med specialerne: 

  

·         Almen fysioterapi (speciale 51)  

·         Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62)  

·         Almen ridefysioterapi (speciale 57)  

·         Vederlagsfri fysioterapi (speciale 65)  

  

Almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er reguleret i hver deres 

landsoverenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 

Danske Fysioterapeuter. 

  

I overenskomstens § 10, stk. 1 (overenskomst for almen fysioterapi) vedrørende 

praksisplanlægning fremgår det, at: Regionen og kommunerne i 

regionenudarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige 

fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om 

de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet. 

Det fremgår endvidere i § 10, stk. 2, at: Praksisplanlægningen foretages med 

henblik på i fornødent omfang at sikre koordinering og samordning af den 

fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og udarbejdes i fornødent 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20041 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SUU 
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omfang under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger, 

samt den regionale og kommunale økonomi.  

  

Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende 

kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de 

kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over 

præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på 

kommuneniveau. Praksisplanlægningen har som intention at bidrage til kontinuitet 

på området og være et redskab for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde 

mellem praksissektoren og den kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige 

patientforløb, kvalitet i den fysioterapeutiske behandling mv. 

  

Administrationen udarbejder forslag til høringssvar, der kan fremlægges ved 

behandlingen af sagen på Sundhedsudvalgets møde den 11. november 2014. På 

grund af den stramme tidsfrist for behandlingen af sagen, kan det ikke forventes, at 

høringssvaret vil kunne fremlægges for Ældrerådet og Handicaprådet.  

  

Praksisplanen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden behandlingen 

af sagen Sundhedsudvalget. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter ”Praksisplan 

for fysioterapi 2015-2018” og evt. afgiver høringssvar. 

 

Beslutning Ældrerådet den 27. oktober 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet bakker op om Frederikshavn Kommunens høringssvar uden yderligere 

bemærkninger. 

  

Beslutning Handicaprådet den 3. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Jørgen Tousgaard 

  

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. november 2014 

Praksisplan for fysioterapi drøftet. 

Høringssvaret godkendt. 

  

Fraværende: Flemming Rasmussen 

 

Bilag 

Høring af Region Nordjyllands Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 - Praksisplan fysioterapi (endelig 

høringsversion).pdf (dok.nr.184871/14) 

Høringssvar til praksisplan for fysioterapi.pdf (dok.nr.185722/14) 
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6. Status på ventetid på genoptræning 

 

Sagsfremstilling 

  

Ventetiden på genoptræning følges nøje i Træningsområdet. Der foreligger her en 

orientering om aktuel status på ventetider på genoptræning for borgere i 

Frederikshavn Kommune. 

  

Tidligere har der udelukkende været fokus på ventetid på genoptræningen efter 

Sundhedslovens § 140, som er genoptræning efter sygehushenvisning. Disse 

borgere har skullet prioriteres højst, idet de har de mest akutte forløb.  

Denne statistik er vedlagt i bilag for perioden fra 2009 – 2014.  

  

Fra 2013 er den samlede faktiske ventetiden på genoptræning efter såvel 

Sundhedslovens § 140 (efter sygehushenvisning) og Servicelovens § 86 (med 

anden henvisning end fra sygehus) også opgjort.  Status er vedlagt i bilag. 

  

For at give et billede af ventetiden sammenholdt med aktivitetsstigningen på 

genoptræningsområdet, er her vedlagt en opgørelse over aktivitetsstigningen. 

Aktivitetsstigningen har naturligvis stor indflydelse på ventetiden ved den 

økonomiske rammestyring, som Træningsområdet er underlagt.  

  

I 2013 fik Træningsområdet tilført budgetmidler pga. aktivitetsstigningen. Dette har, 

sammen med øget driftsoptimering - samt en kontrakt med praktiserende 

fysioterapeuter i forbindelse med spidsbelastning - bevirket en sænkelse af den 

faktiske ventetid.  

  

I forbindelse med fordeling af midler fra Ældrepuljen blev det politisk besluttet, at 

ventetiden på genoptræning skulle reduceres for såvel § 140 som § 86 

genoptræning til 2 uger (10 hverdage). Dette skulle først træde i kraft 1. september 

2014, men da Træningsområdet fik ældrepuljemidler allerede i juni 2014, blev 

indsatsen igangsat tidligere.    

  

Sagen er sendt til orientering i Sundhedsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhedsområdet indstiller, at 

Sundhedsudvalget 

1. tager orienteringen til efterretning 

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. november 2014 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Flemming Rasmussen 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20869 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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Bilag 

Ventetid genoptræning - Træningsområdet 2009-2014.xlsx.pdf (dok.nr.191280/14) 

Ventetid genoptræning SU §140 og SEL §86 XLSX.pdf (dok.nr.191272/14) 

§ 140 opgørelse over ventetid på genoptræning 2009-2014 XLSX.pdf (dok.nr.191269/14) 
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7. Udvalgsformanden orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 14/219 

 Forvaltning: LS 

 Sbh: bepd 

 Besl. komp: SUU 
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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 
   

 

 
 


