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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsordenen 

- herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Det vedtages at behandle pkt. 16 under pkt. 7. 

Gennemgang af erindringsliste blev udsat til næste møde. 

Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 

Sagsfremstilling 

Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 27. oktober 2014. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

3. Drøftelse af aktuelle sager med Socialudvalgsformanden 

 

Sagsfremstilling 

Uformel drøftelse af aktuelle emner - herunder ældrepuljeprojekterne. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Der blev orienteret om forskellige aktuelle sager og nye tiltag på ældreområdet. 

  

Ældrerådets formand spurgte ind til økonomien for indførelse af Leve-bo i 

Skagen/Ålbæk, hvad angår processen med fremstilling af mad i de enkelte 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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plejecentre. 

Jørgen T. oplyser, at der er en detaljeret opgørelse på vej til Socialudvalget. Denne 

vil også blive præsenteret for Ældrerådet. 

  

  

 

 
 
 
 
 

4. Orientering om visitering til Rehabilitering kontra 

"almindelig hjemmepleje". 

 

Sagsfremstilling 

  

Ældrerådet har anmodet om en gennemgang af, hvorledes visiteringen af borgere 

foregår til henholdsvis rehabilitering og ”almindelig” hjemmehjælp. Hvem er det, der 

vurderer i de enkelte situationer, og hvordan vurdere man borgeren? 

Orientering ved Lilli Nielsen samt Hanna Pedersen fra Social- og 

Sundhedsmyndighed, Visitationsenheden. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Ud over Lilli Nielsen og Hanna Pedersen deltog Lise Nepper fra ”Længst muligt i 

eget Liv” (rehabilitering i hjemmeplejen). 

  

Orientering tog udgangspunkt i et oplæg om ”Hverdagsrehabilitering – Fra 

kompensation til aktivitet og deltagelse”. 

  

Ved visiteringen arbejder man ud fra en Vision om selvhjulpenhed. Tror på at 

borgeren gerne selv vil værre ”herre i eget liv”. Visionen kan også indeholde de 

borgere, der er alvorligt syge eller døende.  

  

Krav til visitators kompetencer: 

God til at kommunikere og lytte 

Respekt for borgers ønsker 

Fleksibilitet 

Motiverende 

Inddrage pårørende 

Inddrage frivillige 

  

Visitators rolle: 

Arbejder ud fra Funktionsvurderinger for at se om der er et udviklingspotentiale. 

Vurderer i forhold til pleje, træning, sygepleje, hjælpemidler, bolig, ernæring, 

omsorgstandpleje, økonomi, social aktivitet netværk mm. 

Orientere borger om indsatsen og forventninger i forhold til selvhjulpenhed 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Sætte overordnet mål sammen med borgeren 

Koordinere indsatserne på tværs 

Opfølgning og revurdering 

  

  

Bemærkninger og spørgsmål fra Ældrerådet:  

  

Visitators deltagelse i udskrivningssamtaler  

Deltager visitator altid ved udskrivningssamtaler på sygehuset? 

Visitationen oplyser, at det ikke altid er muligt, da det er meget tidskrævende. Man 

forsøger at deltage i de samtaler, hvor der er mest komplekse forløb.  

  

Lang ventetid i aflastningsbolig 

Ældrerådet peger på problem med urimelig lang ventetid for borger, der bor i en 

aflastningsbolig på grund af, at borgerens hjem skal indrettes med hjælpemidler. 

Ældrerådet mener der bør strammes op, så borgeren kommer hurtigere hjem til 

sine ejendele. Ældrerådet finder at aflastningspladserne er for små, når der er tale 

om ophold på mange måneder. 

Visitationen tager problematikken med tilbage. 

  

Inddragelse af pårørende i rehabiliteringsforløb 

Ældrerådet påpeger, at det er yderst vigtigt at de pårørende inddrages i 

rehabiliteringsforløbet, for at skabe forståelse for processen. Samtidig kan der være 

forskel på de mål som borgere har, og de mål som en pårørende gerne ser.  

Visitationen er opmærksom på dette. 

   

  

 

 
 
 
 

5. Høringssag: Gennemgang af Hjælpemiddelområdet - 

Kommissorium 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddelområdet, der dels 

bunder i svære borgersager og dels i en større efterspørgsel med øgede 

forventninger til følge samt en rehabiliteringsdagsorden, er der behov for at 

gennemgå området, og afsøge mulighederne for at finde alternative 

løsningsmodeller.  

  

Derfor iværksættes der en gennemgang med udgangspunkt i ovenstående 

udfordringer. Gennemgangen omfatter såvel organiseringen af området, som de 

økonomiske forhold og rationaler. Kommissoriet har derfor til formål at beskrive, 

hvorledes ovenstående problemstilling gribes an, og hvilke metoder, der vil blive 

brugt for at afdække de eksisterende løsningsmuligheder.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/18160 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Overordnet er tanken at undersøge både nuværende interne organisering og 

muligheder, såvel som eksterne muligheder ift. mellemkommunale samarbejde 

og/eller inddragelse af private aktører. Dette sker med henblik på at finde mulige 

løsningsmodeller for optimering af driften på hjælpemiddelområdet.  

  

Fokus er således, rettet både på at øge kvaliteten og servicen på området, og 

samtidig have blik for en høj grad af effektivitet og produktivitet i driften af området. 

Derudover er arbejdsmiljøet på området ligeledes en faktor når der skal findes 

alternative løsningsmodeller, idet en øgning af kvaliteten og servicen samt højere 

grad af effektivitet og produktivitet, skal vurderes i forhold til de 

arbejdsmiljømæssige konsekvenser.   

  

Ud fra ovenstående kan der således udledes 3 kerneområder, som undersøgelsen 

skal afdække.  

  

Dette være sig: 

  

1) Økonomi  

2) Samarbejde med eksterne aktører – offentlige såvel som private aktører  

3) Intern organisering af området  

  

Strukturelt kan man således inddele undersøgelsens omfang i 3 faser efter 

ovenævnte kerneområder, hvortil der vil være forskellige metodikker til at afdække 

hver fase. Metoderne vil strække sig fra rene kvantitative metoder i form af bl.a. 

benchmarking, til de mere kvalitative tilgange, hvor interviews og besøg ved 

eksterne aktører vil være i fokus.  

  

Vedhæftet som bilag er hele kommissoriet, med en detaljeret beskrivelse af hver 

fase, samt tilhørende metodebeskrivelse og tidsplan. 

  

Kommissoriet er endvidere sendt til hørring i Ældre- og Handicapråd. 

   

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller kommissoriet med tilhørende tidsplan til 

Socialudvalgets godkendelse. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

Ældrerådet (ÆR) undrer sig over den fremlagt tidsplan, specielt giver fase 3 

anledning til spørgsmål med hensyn til årstal. Der er samtidig uklarhed vedr. 

beskrivelse af, og sammenhæng mellem, fase 1 og 2. Forvaltningen er forelagt 

spørgsmålene på ældrerådsmødet, hvor det oplyses, at årstal i tidsplanen, samt 

beskrivelse af fase 1 og 2 vil blive tilrettet i materialet.  

ÆR ønsker at få det reviderede kommissorium tilsendt. 
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ÆR har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 

  

Bilag 

Kommissorium vedr. hjælpemiddelområdet.pdf (dok.nr.195887/14) 

 
 
 
 
 

6. Høringssag: Fleksibel madordning - ressourceforbrug ved 

genindførelse 

 

Sagsfremstilling 

Der er anmodet om en redegørelse for, hvad det vil kræve af ressourcer at udvide 

den fleksible madordning til at gælde for afbestilling med tilbagebetaling af 

enkeltmåltider på årets helligdage. 

  

Den fleksible madordning i dag 

I dag giver den fleksible madordning mulighed for at borgeren kan få tilbageført 

kostpenge alle årets dage, hvis de afmelder hele døgndøgnkoster senest den 

foregående dag kl. 11, eller er indlagt på sygehuset. 

  

Forslag til en udvidelse af den fleksible madordning 

I det nedenstående gives et estimat af tids- og ressourceforbruget forbundet med at 

administrere den fleksible madordning omfattende årets 14 helligdage. Estimatet er 

givet ud fra forudsætningen, at den fleksible madordning genindføres med 

afmeldingsbetingelserne i den nuværende form, hvor beboerne i de almene 

plejeboliger skal afmelde enkelte eller flere måltider indtil den foregående dag kl. 

11.00 for at kunne få tilbageført kostpengene for de afbestilte enkeltmåltider på 

helligdage. 

  

De 14 helligdage er:   

Palmesøndag 

Skærtorsdag 

Langfredag 

Påskedag 

2. påskedag 

Store bededag 

Kr. Himmelfartsdag 

  

Pinsedag 

2. pinsedag 

Juleaftensdag 

Juledag 

2. juledag 

Nytårsaftensdag 

Nytårsdag 

  

Der kan blive tilbagebetalt for hovedmåltider og biret på helligdage. 

  

Satserne der tilbagebetales efter i 2015 er: 

Morgenmad Kr. 20,00  

Frokost Kr. 43,00 

Aftensmad Kr. 38,00 

Biret Kr. 11,00 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/10599 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mank 

 Besl. komp: SOU 
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Håndtering af og ressourceforbrug ved afbestilling  

Beregningen af antal afmeldte måltider er foretaget ud fra administrationens skøn 

for, hvor mange måltider der i gennemsnit afmeldes pr. beboer om året. 

Beregningen af ressourceforbrug hos personalet er foretaget ud fra viden om hvad 

det kræver at håndtere den fleksible madordning i dens nuværende form. 

  

Ved hver afbestilling er der følgende arbejdsgang: 

1. Borgeren afmelder et eller flere måltider til plejepersonalet, plejepersonalet 

registrerer afmeldingen på et særligt skema og afleverer skemaet til 

køkkenet eller den ernæringsansvarlige. 

2. Køkkenpersonalet/den ernæringsansvarlige registrer afmeldingen i deres 

elektroniske system og giver administrativ medarbejder besked. 

3. Administrativ medarbejder sørger for at tilbagebetale kostpenge til borgerens 

nemkonto, samt sikre nødvendig dokumentation (her er det vigtigt at være 

obs på, at før opstarten af Udbetaling Danmark stod Pensionskontoret for 

denne opgave). Det er estimeret at opgaven udføres samlet 1 gang pr. 

måned. 

  

Det er beregnet at det koster ca. 71 kr. i lønudgift til personalet at håndtere én 

afmelding. 

  

Derudover skal tillægges det ”spild” som køkkenet får, idet råvarerne er indkøbt og 

ofte forberedt inden afmeldingen modtages. 

   

Produktion af mad 

Det er ikke muligt at planlægge køkkenets produktion i forhold til afmeldinger der 

indkommer den foregående dag kl. 11.00. Råvarerne er bestilt flere uger i forvejen 

af hensyn til den mest effektive produktionsplanlægning, og ofte er produktionen til 

den følgende dags måltider opstartet før kl. 11.00 den foregående dag. Køkkenet 

er selvfølgelig bevidst om at anvende de rester som er mulige at genanvende. 

Det er ikke muligt at kunne reducere i udgifterne til råvarer, ved en udvidelse af 

muligheden for afbestilling af enkeltmåltider. 

  

Teknologi  

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi har tidligere oplyst, at der ikke på 

nuværende tidspunkt findes for en elektronisk løsning som vil kunne håndtere 

opgaven med afbestillingerne eller blot reducere ressourceforbruget. 

  

Opsummering  

Hvis Frederikshavn Kommune skal udvide den fleksible madordning til også at 

omfatte de ovenfornævnte 14 årlige helligdage, estimeres det at koste ca. 0,35 mio. 

kr. årligt for Center for Sundhed og Ældre (CSÆ). Det forventes at CSÆ kan 

afholde udgiften indenfor det eksisterende budget til plejeboliger. 

Dette er ud fra den forudsætning, at beboerne i Kommunens plejeboliger i 

gennemsnit vil benytte den udvidede mulighed for afbestilling i det omfang der er 

estimeret. 
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CSÆ foreslår at udvidelsen evt. kan indføres i en 2 årig periode, hvor der 

registreres den egentlige brug af ordningen. Således kan der tages stilling til om 

ordningen skal gøres permanent, på baggrund af nogle mere valide data i forhold til 

de faktiske forhold. CSÆ vil foretage en registrering af antallet af afmeldte måltider 

på helligdage i denne periode. 

  

 Sagen sendes til høring i Ældrerådet. 

   

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget drøfter og vedtager 1 af 

nedenstående 3 modeller vedr. den fleksible madordning: 

1. Den fleksible madordning fortsætter i den nuværende form, hvor beboerne i 
Frederikshavn Kommunes almindelige plejeboliger og leve-bo, kun kan få 
tilbageført kostpenge ved afmelding af hele dagskoster. 

2. Den fleksible madordning udvides til også at omfatte tilbageførsel af 
kostpenge for enkeltmåltider ved afmelding på årets 14 helligdage. Center 
for Sundhed og Ældre afholder selv udgiften på ca. 0,35 mio. kr. om året.  

3. Den fleksible madordning udvides til også at omfatte tilbageførsel af 
kostpenge for enkeltmåltider ved afmelding på årets 14 helligdage. Center 
for Sundhed og Ældre afholder selv udgiften på ca. 0,35 mio. kr. om året. i 
en 2 årig periode, hvorefter der i efteråret 2016 tages stilling til om 
ordningen skal gøres permanent. 

 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet støtter en vedtagelse af model 3, med en prøveperiode på 2 år, idet 

Ældrerådet dog finder det mest optimalt, hvis man kunne indføre ordningen for alle 

årets dage. 

  

  

  

 

 
 
 
 

7. Høringssag: Evaluering af puljen "Løft af ældreområdet" - Projekt 

Forebyggelse af ensomhed og isolation 

 

Sagsfremstilling 

Evaluering af Puljen ”løft af Ældreområdet” – Projekt Forebyggelse af ensomhed/isolation 

  

Baggrund 

Frederikshavn Kommune er bevilliget 13.8 mio. kr. til 6 projekter inden for Puljen ”Løft til ældreområdet”. 

Det herunder beskrevne projekt har titlen ”Forebyggelse af ensomhed/isolation”, hvortil der er afsat 1.0 

mio. kr. til indsatsen.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/6628 

 Forvaltning: CS

Æ 

 Sbh: girv 

 Besl. 

komp: SUU 
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Formål med projektet 

Rapporten ”Ældre og ensomhed – hvem, hvorfor og hvad gør vi” beskriver at ensomhed blandt ældre er 

udbredt. Op til hver fjerde ældre føler sig ofte eller engang imellem ensomme, uønsket eller alene blandt 

andre. Forhold som helbred og social status spiller en stor rolle i dette. Det at deltage i aktiviteter, 

forebygger ikke i sig selv ensomhed blandt ældre, men aktiviteter som fordrer nærvær og mulighed for at 

danne nye relationer gør. 

  

De ensomme ældre har brug for hjælp til at komme i gang med at deltage i aktiviteter. Det kan være 

nogen at følges med, at blive taget i mod og budt velkommen i fællesskabet – men også, som 

udgangspunkt at kunne finde ud af hvilke tilbud der findes. Derfor vil de medarbejdere, der varetager 

forebyggende hjemmebesøg, arbejde tæt sammen med kommunens hjemmepleje, aktivitetscentre, Læg 

liv til årene, foreninger og frivillige for at sikre en god proces ud til aktiviteterne. Det vil løbende blive 

vurderet, om der er behov for nye aktiviteter som f.eks. madlavningskurser for enlige mænd, muligheder 

for steder hvor ældre kan mødes og spise sammen, og i det omfang det er muligt, inden for de 

økonomiske ressourcer, at være i gang sættende på disse aktiviteter. 

  

Formålet med indsatsen er at få identificeret de ensomme og isolerede. Indsatsen skal bringe frivillige, 

pårørende, medarbejdere sammen i at støtte op om og motivere målgruppen til deltagelse i forebyggende 

og aktiverende tilbud i kommunen, kommunale som fritidstilbud, under hensyntagen til individuelle ønsker 

om sociale aktiviteter.   

  

Målgruppe 

Risikoen for at blive ensom / isolere sig er størst i forbindelse med ændringer i livsvilkår, så som ændret 

socialstatus, stoppe med arbejde, sygdom, tab af samlever/ægtefælle eller boligskift.  På baggrund af 

dette, er der i Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen anbefalet, at 

der særlig fokuseres på en tidlig indsats og at borgere mellem 65 og 75 år i særlige risikogrupper skal 

tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.  

  

Evaluering og forslag til udvikling af projekt Forebyggelse af ensomhed/isolation. 

Der har været afholdt 10 informationsmøder med ca. 100 inviterede til hvert møde. Desværre har møde 

deltagelsen været lav. Ca 200 har deltaget i alt, og der har kun været få afbud. Derfor har metoden vist 

sig ikke at være hensigtsmæssig i forhold til at få skilt de ressourcestærke fra, så de forebyggende besøg 

efterfølgende tilbydes til risikogruppen.  

På baggrund af disse erfaringer har vi søgt inspiration til den fortsatte udvikling af projekt Forebyggelse af 

ensomhed/isolation, ved ”Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden”, som i samarbejde 

med Socialministeriet og 38 kommuner har udviklet konceptet ” Aktivt Ældreliv” - Forebyggelse af 

ensomhed blandt ældre. 

 

Der er udviklet et koncept som er delt i 3 faser: 
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Faserne er: 

En opkobling på ”aktivtældreliv.dk”, som er en netportal, hvor alle ældre/senior aktiviteter oprettes og 

ajourføres fremadrettet. 

 

Kompetenceforløb for frontpersonale som vil være forebyggende medarbejdere, personale i 

sundhedscentre, personale fra aktivitetscentre og fra ”Læg liv til årene” 

 

Udviklingsforløb for foreninger. Her afholdes 2-3 temamøder hvor foreningerne ”klædes på” til at indgå i et 

aktivt samarbejde med kommunen om at modtage nye borgere i foreningerne. 

 

Med baggrund i folderen ”Ensomhed blandt ældre” med risikostratificering af ensomhed, ændrer vi den 

nuværende målgruppe fra alle nye 65 årige, til fremadrettet at være alle enker/enkemænd mellem 65 og 

74 år. Ifølge Danmarks Statistik, vil fordelingen være 

  

Enke/enkemand  Mænd  Kvinder  ialt 

65 år 19 61 80 

66 år 25 53 78 

67 år 26 68 94 

68 år 36 88 124 

69 år 36 80 116 

70 år 37 103 140 

71 år 32 99 131 

72 år 21 100 121 

73 år 21 109 130 

74 år 36 102 138 

i alt 289  863  1152 

  

  

Vi vil fortsat have fokus på borgere i aldersgruppen, der bliver alene i projektfasen. De vil blive tilbud 

besøg efter ca 6 uger og igen efter 6 mdr. 

 

”Aktivt Ældreliv” i Frederikshavn Kommune - med beskrivelse og tilbud på økonomi vedlægges som bilag. 

Der er indsendt ansøgning til Socialministeriet om tilskud på 50.000 kr til opkobling på ”Aktivtældreliv.dk” 
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Den resterende udgift på 180.000kr ex. moms kan finansieres af ældrepuljen til forebyggelse af 

ensomhed/isolation 

  

I 2014, og den fremtidig årlige drift af netportalen på 8.000kr vil fremadrettet kunne finansieres via §18 

puljen 

  

Dokumentation 

Indsatsen vil blive fulgt og dokumenteret gennem statistisk udtræk af antal af borgere i aldersgruppen 65 

år -74 år, der tilbydes forebyggende hjemmebesøg, og i hvilken udstrækning borgeren takker ja, til 

besøg.  I den udstrækning det er muligt, vil der blive dokumenteret, hvor mange borgere der kan være 

interesseret i at deltage i frivilligt arbejde, og hvor mange borgere, der har behov for hjælp til at komme ud 

af ensomhed og isolation. Denne dokumentation vil efterfølgende blive forlagt Ældrerådet, Handicaprådet 

og Sundhedsudvalget. 

  

Sagen sendes til høring i Ældreråd og Handicapråd 

  

  

Indstilling 

Direktøren for social og sundhed indstiller: 

·         At SUU godkender ændringen i målgruppen for projekt ” Forebyggelse af ensomhed/isolation” 

·         At SUU godkender at der anvendes 180.000kr af ældrepuljen til ”Forebyggelse af ensomhed/isolation” i 

2014 til netportal og kompetenceudvikling hos personale og frivillige jf. tilbud fra ”Aktivt Ældreliv” 

·         At SUU godkender at den fremtidige årlige drift af netportalen på 8.000 kr. betales via midler fra §18 

  

Birgitte Kvist deltager under punktet 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Orientering ved Birgitte Kvist. 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet anbefaler direktørens indstilling. Ældrerådet anbefaler endvidere, at man ud over målgruppen 

”enker og enkemænd”, på sigt, udvider målgruppen til også at omfatte borgere, som er blevet ene efter 

ægtefælle er flyttet ind i plejebolig,  

  

  

 

Bilag 

Tilbud - aktivt ældreliv -Frederikshavn (2).pdf (dok.nr.200193/14) 

Opmærksomhedsfolder.pdf (dok.nr.200194/14) 
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8. Høringssag: Magtanvendelse - Fastspænding med stofseler 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en konkret sag fra Aalborg Kommune vedr. en dement borgers død 

ved fastspænding med seler i sengen, følger her et grundlag for drøftelse af 

problematikken i Socialudvalget. 

  

Nuværende praksis i Frederikshavn Kommune er, at der ikke som udgangspunkt 

benyttes fastspænding med sele i sengen. I stedet benyttes et af flg. 

forebyggelsestiltag. 

  

I de seneste 3 år har der kun været et enkelt tilfælde, og det drejede sig om en 

borger, der brugte den i få dage efter en operation på grund af et lårbensbrud. I 

dette konkrete tilfælde blev der givet tilsyn i løbet af natten, typisk en gang i timen. 

  

Praksis er, at der forebygges afhængig af problemet ved at forsøge en eller flere 

ting af følgende i stedet for stofseler i sengen: 

  

  

1.     Udrede borgeren for søvnforstyrrelser og hjælpe til at sove bedre om 

natten 

  

2.     Bruge trædemåtter eller sengealarmer 

  

3.     Sænke sengen så langt mod gulvet som muligt og lægge madras foran 

sengen så borgeren ikke slår sig, hvis de falder ud. 

  

  

Der bruges bløde stofseler i kørestole, men det er en anden foranstaltning, da det 

foregår om dagen, hvor borgerne er vågne og under opsyn. 

  

Proceduren for bevillingen af en stofsele er, at demenskoordinatoren fremsender 

en ansøgning med udgangspunkt i en handleplan for borgeren, hvorefter 

myndighedsvejlederen i Center for Social- og Sundhedsmyndighed træffer den 

juridiske afgørelse om selen kan bevilliges. Denne afgørelse sendes videre til 

Hjælpemiddelenheden, der varetager den videre behandling af ansøgningen. Det 

er dog Center for Social- og Sundhedsmyndighed, der træffer den juridiske 

afgørelse og endelig bevilling af en evt. sele. 

  

  

Fremtidigt tiltag 

For at undgå hændelser der skader borgeren, kan man vælge, at der sidder vagt 

ved borgeren i sådanne situationer, hvor der undtagelsesvist benyttes stofseler i 

sengen. I dag er der som nævnt vagt på hver time, hvor borgeren således er under 

opsyn. Der er dog en række fordele og ulemper, som socialudvalget skal medtage i 

deres drøftelser, hvilket fremgår af nedenstående. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21565 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU 
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Fordele 

·       En konstant vagt ved borgeren vil medføre, at borgeren oplever en 

større grad af sikkerhed ved en sådan foranstaltning. 

  

·       Borgerens pårørende vil opleve en større grad af tryghed, særligt i 

lyset af den konkrete sag fra Aalborg Kommune, og derfor have en 

vished for, at deres nærtstående ikke vil opleve fatale konsekvenser 

ved et sådan midlertidigt indgreb. 

  

Ulemper 

·     Dette tiltag vil kræve, at man kan kalde ekstra personale ind akut til en 

døgndækning/overvågning ved borgere, som undtagelsesvist skal have 

en evt. sele i sengen. 

  

·     Det vil nødvendigvis føre til et generelt pres på de personalemæssige 

ressourcer i plejeboligerne. 

  

·     Derudover kan man diskutere om en blød stofsele overhovedet er 

relevant i det tilfælde, hvor man har en evt. fast vagt, idet der således 

allerede er en vagt ved borgeren, hvorfor selen bliver overflødelig.  

Overvågning er dog som udgangspunkt ulovligt, og kan ikke bevilliges 

jf. magtanvendelseslovgivningen i SEL kap 24, idet et sådan tiltag vil 

stride mod proportionalitetsprincippet. Således er der en juridisk 

problemstilling i at sætte en fast vagt på ved borgere, der har en evt. 

stofsele i sengen. 

  

Ledende demenskoordinator Åse Hyldgaard deltager under punktet. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter fremtidige 

procedure for sikkerheden vedr. borgere som fastspændes med en stofsele i 

sengen. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet (ÆR) finder, at den foreslåede procedure for visitering til stofsele, giver 

tidsmæssige problemer, idet der vil gå for lang tid fra ansøgning om brug af stofsele 

til selve bevillingen foreligger. 

ÆR mener, at der kan være akut behov for brug af stofsele en enkelt nat, hvor 

personalet ikke har nogen egentlig handlemulighed, idet der ikke er mulighed for at 

anvende sele eller fast vagt i forhold til de juridiske regler på området. ÆR ser i den 

forbindelse med bekymring på normeringen på plejecentrene i aften- og nattevagt.  

ÆR finder det vigtigt, at man får fastlagt, hvordan personalet konkret skal forholde 

sig i en krisesituation med en aggressiv meget urolig borger, så indgrebet bliver så 

skånsomt som muligt for både borger og personale. ÆR deltager gerne i en dialog 

om dette. 
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9. Høringssag: Godkendelse af rammer for 

Kontaktpersonordning mellem kommunens plejecentre og 

Ældrerådet 

 

Sagsfremstilling 

Efter nedlæggelse af bruger- og pårørerådene ved kommunens plejeboliger i 

september 2014, etableres der et nyt samarbejde mellem plejecentrene og 

Ældrerådet, som en Kontaktpersonordning, hvor der tilknyttes et ældrerådsmedlem 

til det enkelte plejecenter. 

  

Center for Sundhed og Ældre har sammen med Ældrerådet udarbejdet følgende 

ramme for ordningen, som sendes til godkendelse i Socialudvalget: 

  

Som udgangspunkt afholdes der kontaktmøde 2 gange årligt ved det enkelte 

plejecenter. Ved mødet deltager en repræsentant fra Ældrerådet, centerleder samt 

en medarbejderrepræsentant fra det pågældende plejecenter. 

  

Ældrerådsmedlemmet har ingen formel opgave, men kan drøfte gode idéer og 

initiativer samt orientere om aktuelt fra Ældrerådet og bringe nyt fra centrene 

tilbage i Ældrerådet. Ældrerådsmedlemmet skal være ”øjet” der ser ude fra og ind.  

Ældrerådet er ”talerør” for alle kommunens ældre, og kan som sådan tage 

generelle problematikker i plejecentrene op i Ældrerådet. 

  

1 gang årligt afholdes et møde på tværs af kommunen, hvor alle centerledere, 

medarbejderrepræsentanter og Ældrerådet mødes til fælles inspiration. 

  

Kontaktpersonordningen træder i kraft pr. 01-01-2015 og evalueres efter et år. 

  

Forslag til ramme for Kontaktpersonordningen sendes til høring i Ældrerådet.  

  

   

 

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller at rammerne for Kontaktpersonordningen 

godkendes. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet foreslår  

 at Caspershus indgår i rækken af plejecentre hvor kontaktpersonordningen 
oprettes. 

 at den foreslåede fordeling af kontaktpersoner justeres jævnfør drøftelse 
på ældrerådsmødet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21373 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp: SOU 
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 at det er centerleder der udsender mødeindkaldelse, samt at der afholdes 
et opstartsmøde inden for 1. kvartal 2015. 

Ældrerådet støtter forslaget med ovenstående bemærkninger. 

   

 

Bilag 

Ramme for Kontaktpersonordning 131114 (dok.nr.196367/14) 

 
 
 
 
 

10. Høringssag: Nedbringelse af ventetiden på genoptræning til 

5 dage 

 

Sagsfremstilling 

Historik 

Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budget 2013 at udbyde en del af 

genoptræningen - som gives efter sygehushenvisning i forhold til Sundhedslovens 

§ 140 - til privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette skete for at kunne overholde 

ventetiden på genoptræning på 3 uger – plus 1 uge til behandling i 

Visitationsenheden 

På mødet den 14. maj 2013 behandlede Sundhedsudvalget rammerne for 

udbuddet. Her blev det fastlagt, at målgruppen til dette udbud var borgere, som det 

ikke var muligt at tilbyde genoptræning inden for ydelses- og kvalitetskatalogets 

ventetid. Det betød, at borgere, som ramte spidsbelastningsperioder, fik ret til at 

vælge mellem det kommunale genoptræningstilbud og privat praktiserende 

fysioterapeuter. Der var som udgangspunkt tale om borgere, der selv kunne 

transportere sig til træningsstedet. For at sikre, at kommunens forpligtelse til at 

tilrettelægge genoptræningsindsatser skete i sammenhæng med kommunens 

andre tilbud som helhed, var det nødvendigt at afgrænse gruppen til borgere med 

problematikker inden for det ortopædkirurgiske område, (skulder-, hofte-, knæ- og 

fodlidelser), og hvor diagnosen som udgangspunkt er ukompleks. 

  

Sundhedsudvalget besluttede på mødet 13. maj 2014, at anvende midler fra 

Ældrepuljen, så ventetiden på genoptræning (efter sygehushenvisning) blev 

nedbragt til 2 uger (plus 2 dage til behandling i Visitationsenheden). 

  

Ventetiden på genoptræning indgik igen i budgetforhandlingerne for 2015. Her blev 

der i budgetforliget indskrevet følgende: 

 ”Budgetparterne er enige om, at nedbringe ventetiden på genoptræning til fem 

dage ved inddragelse af private aktører, såfremt den nuværende kapacitet ikke kan 

realisere dette. Ordningen evalueres i lyset af arbejdet med 

konkurrenceudsættelse.” 

  

Sundhedsudvalget forelægges nu to modeller til effektuering af budgetforligets 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20869 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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beslutning, så ventetiden på genoptræning (efter sygehushenvisning) nedbringes 

på 5 hverdag (plus 2 hverdage til behandling i Visitationsenheden): 

·       Model 1: Det kommunale træningsområde nedbringer ventetiden til 5 dage 

ved optimal udnyttelse af de fysiske rammer på de 3 træningscentre – evt. med 

opgavevaretagelse af privatpraktiserende fysioterapeuter til løsning af 

ukomplekse genoptræningsopgaver i spidsbelastningssituationer.  

·       Model 2: Konkurrenceudsættelse af de opgaver, de kommunale 

træningscentre ikke kan varetage indenfor en ventetid på 5 dage samt i 

spidsbelastningssituationer. 

I begge modeller fortsætter træningsopgaverne på Caspershus. 

  

Generelle fakta omkring genoptræning  

Genoptræning efter Sundhedsloven er en integreret del af en lægelig 

sygehusbehandling og en ydelse, som kommunerne er forpligtiget til at levere efter 

henvisning fra sygehus. 

Kommunen har myndighedsansvaret og skal etablere tilbud ved egne 

træningscentre, eller ved at indgå aftale med andre leverandører. 

Kommunernes Landsforening har, for at kvalitetssikre genoptræningen, udarbejdet 

en stratificeringsmodel, der inddeler genoptræningsopgaverne i 4 niveauer, der 

beskriver, hvad opgaveløsningen kræver. 

Genoptræningen i niveau 1 omfatter f.eks. nakke, ryg, knæ, hofte og albue, som er 

ukomplekse genoptræningsopgaver, der lader sig betjene af én faggruppe.  

Niveau 2 – 4 har stadig stigende krav om tværfaglighed og koordinering på tværs af 

faggrupper og fagcentre. Ligeledes stiger specialiseringsgraden. Hvis denne type 

træning spredes på flere aktører, vil det være svært at opnå tilstrækkelig erfaring 

og kvalitet på området. 

Ved eventuelt ønske om konkurrenceudsættelse af træningsopgaver, bør disse 

anbefalinger indgå i overvejelserne, så det, i tråd med tidligere udbud på 

træningsområdet, vil blive de ukomplekse opgaver, der konkurrenceudsættes. 

Dette for at sikre kvaliteten og den sammenhæng, der skal være i borgerens 

behandling i det sammenhængende sundhedsvæsen. 

Kommunen er forpligtiget på Sundhedsaftalen, som er indgået mellem 

kommunerne og Region Nordjylland. Eventuelle private aktører vil i så fald skulle 

leve op til de forpligtigelser, der er aftalt i Sundhedsaftalen og indgå i det 

nødvendige faglige og tværsektorielle samarbejde, der måtte være. 

Genoptræning er ofte en del af et større rehabiliteringsforløb med mange andre 

kommunale aktører så som hjælpemiddelområdet, sygedagpengeområdet, 

talepædagog, ældreplejen mfl. Dette for at koordinere det samlede 
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rehabiliteringsforløb for borgen. 

Borgeren har på nuværende tidspunkt frit valg mellem de kommunale 

træningscentre inkl. Caspershus samt andre kommuners tilbud.  Det er kun ganske 

få, som benytter sig af denne mulighed. 

  

I det følgende beskrives fordele og ulemper ved de to modeller, der forelægges 

Sundhedsudvalget til beslutning. 

  

Model 1: Det kommunale træningsområde varetager nedbringelse af 

ventetiden - evt. med aftale med privatpraktiserende fysioterapeuter i 

spidsbelastningssituationer  

Kommunen har samlet set lokaler til at kunne nedsætte ventetiden til genoptræning 

til 5 dage.  

Der er investeret i optimale fysiske rammer i såvel Skagen som Sæby. Disse vil 

kunne udnyttes optimalt, hvis der gives mulighed for at den manglende kapacitet på 

Træningscenter Phønix findes i Træningscenter Sæby. Dette vil kunne ske, hvis 

distriktsgrænsen mellem Sæby og Frederikshavn flyttes eller gøres fleksibel, så 

borgere i den sydlige del af Frederikshavn by vil kunne henvises til genoptræning 

på Træningscenter Sæby, hvis der ikke er plads på Træningscenter Phønix. 

Det anbefales, at det er borgere med ukomplekse genoptræningsbehov, og som 

selv vil kunne sørge for transport, der henvises til genoptræning i Sæby. 

En nuværende kontrakt på træningsydelser i spidsbelastningssituationer, der er 

indgået med Fysioterapi på Toppen, udløber pt. til 1. februar 2015. Udarbejdelse af 

ny konkurrenceudsættelse vurderes i øjeblikket.  

  

Hvis model 1 vælges, er Træningsområdet positivt overfor, fortsat at indgå aftale 

med privatpraktiserende fysioterapeuter omkring udførsel af genoptræningsforløb i 

forbindelse med spidsbelastninger (op til kr. 0,45 mio., som den kontrakt, der 

udløber 1. februar 2015 lyder på). 

  

I model 1 kan der således vælges mellem følgende:  

a)   De kommunale træningscentre løser alle genoptræningsopgaver 

b)   De kommunale træningscentre løser alle genoptræningsopgaver, og der indgås 

aftale med privatpraktiserende fysioterapeuter om, som hidtil, at varetage 

ukompleks genoptræning i spidsbelastningssituationer (op til kr. 450.000). 

  

Konsekvenser ved model 1 

·       Helhed i borgerforløbet. Samarbejdet internt i kommunen og sammen med 

sygehuset forenkles. 

  

·       Borgeren kan modtage såvel fysioterapi som ergoterapi i en koordineret 
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indsats fra samme sted. 

(Ergoterapi udbydes ikke af privatpraktiserende fysioterapeuter) 

  

·       Kommunens træningsfaciliteter udnyttes optimalt. 

  

·       Stordriftsfordele bibeholdes, og kvaliteten sikres ved få leverandører. 

  

·       For de borgere, hvis træning flyttes fra Phønix til Træningscenter Sæby, vil der 

være en lidt længere transport. Der findes offentligt transportmiddel, der kører 

mellem Frederikshavn og Sæby. Der er busstoppested i kort afstand til 

Træningscenter Sæby. 

  

  

Omkostninger ved model 1 

For at kunne nedbringe ventetiden i model 1 til 5 hverdage (ud over 

sagsbehandling i Visitationsenheden), vil det være nødvendigt, at der afsættes kr. 

1,03 mio. (terapeutudgift) + kr. 0,06. mio. (administrationsudgift i myndighed) til 

genoptræning. 

  

Ud over dette skal Sundhedsudvalget være opmærksom på, at der ikke er afsat 

midler i budget 2015 til videreførelse af Træningsområdets kontrakt med 

privatpraktiserende fysioterapeuter om udførsel af ukomplekse 

genoptræningsforløb i forbindelse med spidsbelastninger. Denne opgave skal 

fortsat varetages af en aktør, hvorfor omkostningerne skal tillægges ovenstående 

omkostninger kr. 0,45 mio. pr. år, som kontrakten lyder på. 

  

Den samlede omkostning til nedbringelse af ventetiden til 5 dage og løsning af 

spidsbelastningssituationer vil derfor være ca. kr. 1,5 mio. 

  

  

  

Model 2: Konkurrenceudsættelse af de opgaver de kommunale 

træningscentre ikke kan varetage indenfor en ventetid på 5 dage samt i 

spidsbelastningssituationer 

  

Alternativet til at de kommunale træningscentre varetager hele træningsopgaven 

er, at den træning, der ikke kan varetages indenfor 5 hverdage (plus 2 dage i 

Visitationsenheden) konkurrenceudsættes efter gældende regelsæt.  

  

En nuværende kontrakt på træningsydelser i spidsbelastningssituationer, der er 

indgået med Fysioterapi på Toppen, udløber pt. til 1. februar 2015. Udarbejdelse af 

ny konkurrenceudsættelse vurderes i øjeblikket.  

Et kommende udbud vil kunne omfatte både nedbringelsen af ventetiden til 5 dage 

og den tidligere ydelse med træningsydelser i spidsbelastningssituationer. 

  

Udbuddet er omfattet af Udbudsdirektivets bilag IIB, hvor der gives videre rammer 

for konkurrenceudsættelse, under hensyntagen til Udbudsdirektivets principper om 

ligebehandling og gennemsigtighed. 
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Et samlet udbud med en beløbsramme omkring kr. 1,5 mio., må forventes i højere 

grad at være interessant for en bredere kreds af udbydere, hvor der i forbindelse 

med udarbejdelse af udbudsmaterialet bør være øget fokus på krav til de faglige 

kvalifikationer, faglige retningslinjer samt krav om klinik-adresse i Skagen, 

Frederikshavn og Sæby. 

  

I tilfælde af, at opgaven konkurrenceudsættes, anbefales det, at målgruppen fortsat 

er borgere med ukomplekse genoptræningsbehov, og som selv vil kunne sørge for 

transport. 

Konsekvenser ved model 2 

  

·       Mulighed for at det private erhvervsliv kan løse opgaver for kommunen. 

  

·       Mulighed for frit valg for de borgere, der er omfattet af målgruppen. 

  

·       Der kan ske konkurrenceudsættelse på pris og kvalitet, hvis dette ønskes. 

  

·       Ergoterapeutisk genoptræning forefindes kun i kommunalt regi. Borgere, som 

har behov for både fysio- og ergoterapi vil derfor få både privat og kommunal 

aktør samtidigt. Dette vil være uhensigtsmæssigt for borgeren, da det kan øge 

tidsforbruget for genoptræningen og kørselsudgifter, da borgeren skal træne 

forskellige steder. 

  

·       Der vil være et øget tidsforbrug til koordineret samarbejde og kommunikation 

internt i kommunen og eksternt til sygehus, når der er flere leverandører 

involveret. 

  

·       Øget udlicitering af dele af genoptræningen, vil give mangelfuld udnyttelse af 

kapaciteten i den kommunale træning og hermed øge driftsomkostningerne pr. 

genoptræningsforløb. Den fysiske kapacitet udnyttes ikke optimalt i Sæby. 

  

·       Elektronisk kommunikation: På nuværende tidspunkt anvendes kommunens 

elektroniske journalsystemer CSC-Vitae ikke i forbindelse samarbejdet med de 

privat praktiserende fysioterapeuter. Dette er ikke optimalt. Der er således 

forsat en større administrativ opgave i forbindelse med kontrakten med de 

praktiserende fysioterapeuter. 

Hvis yderligere træning skal varetages af de private leverandører, skal de 

tilkobles CSC-Vitae. Dette også for at sikre dokumentation af træningen, der er 

tilgængelig for samarbejdsparterne i kommunen. Dette vil blive en omkostning, 

som de private leverandører skal dække – herunder driftsomkostninger, 

undervisning af superbrugere og brugere. 

  

·       Kvalitet og incitament: Erfaringer fra kommunerne viser, at det kan være 

vanskeligt for kommuner, der har private leverandører med i opgaven, at sikre 

kvaliteten, dokumentationen samt incitamentet til at borgeren hurtigst muligt 

genvinder selvhjulpenhed og bliver i stand til selv at forestå den videre 
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genoptræning. 

  

  

  

Omkostninger ved model 2 

  

Omkostningerne til processen i forbindelse med gennemførelse af udbud kommer 

ud over de 1,5 mio. kr., som opgaven vil kunne løses for i kommunalt regi. 

  

Der vil være øgede udgifter til afregning af leverandør samt samarbejdstid, 

afholdelse / deltagelse i dialogmøder og evt. kvalitetsundersøgelse.  

  

Der skal påregnes omkostninger og procestid til udarbejdelse af udbud, herunder 

udarbejdelse af faglige retningslinjer – 40 dages udbudsperiode – vurdering af 

indkomne bud – politisk behandling.  

 ________________ 

Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Drøftes og besluttes i 

Sundhedsudvalget. 

  

Indstilling 

Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning 

om anvendelse af model: 

  

1. Model 1 

a) De kommunale træningscentre løser alle genoptræningsopgaver. 

b) De kommunale træningscentre løser alle genoptræningsopgaver, og der 

indgås aftale med privatpraktiserende fysioterapeuter om at varetage 

ukompleks genoptræning i spidsbelastningssituationer (op til kr. 

450.000). 

2. Model 2                         

Konkurrenceudsættelse af de opgaver, de kommunale træningscentre ikke 

kan varetage indenfor en ventetid på 5 dage samt i 

spidsbelastningssituationer. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet ser med tilfredshed at ventetiden er nedbragt til 5 dage 

Ældrerådet støtter indførelse af model 1B, hvor de kommunale træningscentre 

løser alle genoptræningsopgaver, og der indgås aftale med privatpraktiserende 

fysioterapeuter om, som hidtil, at varetage ukompleks genoptræning i 

spidsbelastningssituationer. 
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11. Høringssag: Styrkelse af Sundhedsydelser 

 

Sagsfremstilling 

Resume: 

På Sundhedsudvalgets møde i oktober 2014 blev udvalget orienteret om, at 

Frederikshavn Kommune i ”Den kommunale økonomiaftale” for 2015 og 

fremadrettet tildeles kr. 3,8 mio.  

Udvalget drøftede anvendelse af midlerne. Der blev truffet beslutning om bl.a. at 

prioritere sygeplejen med fokus på sundhedsydelser, hvilket er i tråd med de krav, 

der er opstillet af Regeringen og KL for anvendelse af midlerne. Beslutningen vil 

specielt understøtte følgende punkter i 2014 aftalen.  

Baggrund: Styrkelse af sundhedsydelser  

Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere og flere behandlinger overgår 

til sammedags kirurgi eller ambulant behandling. Parallelt med denne udvikling 

bliver der flere behandlingskrævende ældre og flere mennesker med kronisk 

sygdom. Disse ændringer fordrer et veludbygget nært sundhedsvæsen, der har 

kompetencer til at løfte krævende og mere komplekse sygepleje opgaver, f.eks. i 

relation til de ældre medicinske patienter og til at sikre tidlig opsporing. 

Rehabilitering og understøttelse af borgerens egen mestringsevne er andre vigtige 

opgaver. Kommunerne arbejder derfor med udvikling af sygeplejefaglige 

kompetencer i sygeplejen. 

Indsatserne har til formål dels at forebygge unødvendige indlæggelser og 

genindlæggelser og dels hurtigt at hjemtage borgere fra sygehus, når der ikke 

(længere) er behov for sygehusindlæggelse. Krav, der er indgået aftale om i 

Sundhedsaftalerne. 

Frederikshavn Kommune forsøger at leve op til disse krav og har på nuværende 

tidspunkt kun få færdigbehandlede borgere, der uhensigtsmæssigt optager en 

sygehusseng.  Når flowet er hurtigere på sygehusene, så stiger kravene både til 

mængden af resurser og i forhold til kompetencer til den kommunale sygepleje 

betragteligt. Der følger nye opgaver med borgeren hjem. Samtidig med at flere og 

komplekse opgaver overgår til hjemmesygeplejen, er området med budget 2015 

reduceret med 4 mio. kr. svarende til 10 % af personaleressourcerne. 

Problemstilling: Større kompleksitet i opgaverne vedr. sygeplejefaglige 

opgaver 

 Den ambulante behandling er stigende. Dvs. at kommunen passer 

patienterne i hjemmet og har ansvaret, mens patienten er i behandling.  

 Patienterne udskrives hurtigere fra sygehuset. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21727 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SUU 
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 Sygeplejersken skal ofte give vejledning og kunne håndtere svære 

samtaler med patienterne og deres pårørende om ubesvarede spørgsmål 

på sygehuset, angst og usikkerhed. Hjemmesygeplejerskerne skal 

desuden ofte forholde sig til spørgsmål vedr. behandling og koordinering. 

Det kræver ofte at sygeplejen kontakter sygehus/behandlende læge for 

plan for behandling m.m. Den øgede koordinering af mange opgaver 

betyder, at der er behov for flere besøg hos samme borger. 

 De kliniske vurderinger er mere komplekse, og den sygeplejefaglige 

udredning derfor omfattende. 

 Sår, som det kan tage 1-3 timer at skifte, fordi sårene er af alvorlig 

karakter.  

 Flere behandlinger med IV medicin - medicin i blodårerne - hvilket kræver 

tilstedeværelse i hjemmet under behandlingen – dvs. op til 1 time pr. gang. 

 Flere patienter får infusioner af mad i blodårerne. Det og pasning af iv-

adgangen kræver langvarig tilstedeværelse af sygeplejersken. 

 Mange af de nye opgaver er låst til fastlagte tidspunkter, hvilket giver 

konsekvenser i forhold til kommunens geografi.  

o Medicin, der gives på klokkeslæt. 

o Kemobehandling, der fjernes på klokkeslæt 

 Lægerne kan - ifølge ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering vedr. den 

svækkede ældre medicinske patient” - bestille en hjemmesygeplejerske til 

akutte besøg indenfor 1 time. Det kræver, at sygeplejerskerne har "luft" i 

programmet for at kunne passe de uforudsigelige opgaver. Her giver 

geografien også en udfordringer med lange køretider.   

  

Løsningsstrategier/modeller: De rigtige kompetencer og fagligheder, på det 

rette tidspunkt og sted 

Overordnet er der og skal der i fremtiden altid være fokus på at løse en hvilken som 

helst opgave på det laveste mulige omkostningsniveau i forhold til de kompetencer, 

der kræves. Således gælder dette også sundhedsydelser. Derfor kan der 

identificeres forskellige løsningsmodeller, der kan ses i en sammenhæng. Konkret 

kan dette udmøntes i to strategier, som er beskrevet nedenfor.   

Strategi 1 – Fleksibilitet og videredelegering  

De efterspurgte kommunale sundhedsydelser skal som nævnt altid løses mest 

muligt omkostningseffektivt. Således kan det sagtens tænkes, at en del af 

løsningen vedr. den stigende kompleksitet i opgaverne vedr. sygeplejefaglige 

opgaver kan løses ved videredelegering af de mindre komplekse opgaver til 
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SSA’ere eller SSH’ere, hvorved der frigøres ressourcer til hjemmesygeplejen til de 

mere komplekse problemstillinger.  

Dette vil i sig selv ikke løse hele problematikken vedr. den stigende kompleksitet, 

som hjemmesygeplejen specielt oplever vedr. de sygeplejefaglige opgaver.  

Yderligere sker der en løbende kompetenceudvikling af SSA’ere og SSH’ere, der 

opkvalificerer denne faggruppe indenfor sundhedsområdet.   

Strategi 2 – Styrkelse af hjemmesygeplejen 

Som nævnt i ovenstående strategi 1 vil en øget brug af videredelegering af de 

mindre komplekse opgaver ikke frigøre ressourcer i et fornødent omfang, sat i 

relation til opgavemængden på området, da dette alt andet lige kræver flere 

økonomiske ressourcer. Derfor er det ligeledes nødvendigt at se på ressourcerne til 

hjemmesygeplejen, således denne også er optimeret i forhold til den øgede 

kompleksitet, som beskrevet under afsnittet ” Problemstilling: Større kompleksitet i 

opgaverne vedr. sygeplejefaglige opgaver”. 

Yderligere er det væsentligt at bemærke, at der i perioder også er identificeret et 

øget behov for sygeplejefaglige kompetencer til komplekse problemstillinger på 

kommunens aflastningspladser, der er en del af Frederikshavn Kommunes 

akuttilbud. Her vil et økonomisk løft til hjemmesygeplejen ligeledes kunne afhjælpe 

en del af denne problematik, således der i særligt belastede perioder kan benyttes 

ressourcer fra hjemmesygeplejen til at løse de særlige komplekse opgaver. 

Ud over ovenstående kan presset på hjemmesygeplejen eksemplificeres ved, at 

der i hele Frederikshavn Kommune kun er én sygeplejerske i nattevagt til rådighed i 

døgnet.  

Derfor vil man med fordel politisk og økonomisk kunne prioritere 2,3 mio. kr. ud af 

de 3,8 mio. kr. til sundhedsydelser, hvilket gennem de to beskrevne strategier vil 

være med til at styrke opgaveløsningen omkring de sygeplejefaglige opgaver 

generelt. 

En sådan prioritering vil dels afhjælpe det pres som hjemmesygeplejen oplever, og 

dels vil det give en fleksibilitet i forhold til at opgaverne løses på det laveste mulige 

omkostningsniveau.  

Sagen er sendt til høring ved Ældreråd og Handicapråd. 

   

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget prioriterer 2,3 mio. 

kr. fra ”Den kommunale økonomiaftale” til hjemmesygeplejen med fokus på 

sundhedsydelser. 
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Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet støtter Social- og Sundhedsdirektørens indstilling. 

  

  

  

 

 
 

12. Høringssag: Ydelses- og Kvalitetskataloget 

 

Sagsfremstilling 

Resume 

I Ydelses- og kvalitetskatalog 2012, der er det nuværende offentlige tilgængelige 

katalog, blev det politisk fastsatte serviceniveau beskrevet og offentliggjort på 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside. I løbet af 2014 er Ydelses- og 

kvalitetskataloget blevet opdateret i forhold til ændringer i serviceniveau, 

organisatoriske forhold og redaktionelle ændringer. De væsentlige ændringer 

beskrives nedenfor, og udgør således ændringerne til Ydelses- og 

Kvalitetskataloget for 2015. 

  

Generelle ændringer 

For beskrivelsen af alle paragraffer i kataloget er følgende ændret: 

·        Klage over sagsbehandling rettes til lederen af den enhed, der 

sagsbehandler. Tidligere var det beskrevet, at sådanne klager skulle rettes 

til byrådet, som det fremgår af vejledningen til forvaltningsloven. I praksis 

er opgaven med at behandle sådanne klager delegeret til lederen af den 

sagsbehandlende enhed. Derfor er det nu beskrevet, at klagen skal rettes 

til den, der behandler den. 

·        Klage over serviceniveau rettes til Byrådet via Ledelsessekretariatet, der 

i praksis tager imod sådanne henvendelser. Tidligere var det blot 

beskrevet, at klagen skulle rettes til Byrådet, men ikke hvor klagen specifikt 

skulle sendes til. 

·        Klager videresendes til Ankestyrelsen. Den 1. juli 2013 blev Det Sociale 

Nævn nedlagt. Ankestyrelsen er derfor angivet som ankeinstans for alle 

afgørelser efter Serviceloven. Der er ikke ændret i klagereglerne for 

afgørelser efter Sundhedsloven. 

·        E-mail-adresser fremgår nu af alle kontaktoplysninger. Disse er tilføjet 

med henblik på at implementere kanalstrategien for Frederikshavn 

Kommune, der indebærer andelen af digital kommunikation med borgerne 

skal øges.  

·        Skriftlig afgørelse. Af flere paragraffer fremgik det tidligere, at borgeren 

ville modtage en afgørelse pr. brev. Den implementerede strategi om 

digital kommunikation indebærer, at Frederikshavn Kommune ønsker at 

kommunikere digitalt med så mange borgere som muligt. Derfor er 

betegnelsen ændret, således at borgeren modtager en skriftlig afgørelse. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/21461 

 Forvaltning: CSSM 

 Sbh: lald 

 Besl. komp: SOU/SU 
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Borgere, der ikke har en e-boks, vil dog fortsat modtage afgørelsen med 

brev. 

·        Ungeenheden. Det er tilføjet under kontaktoplysninger, at borgere under 

25 år skal henvende sig til Ungeenheden, der som udgangspunkt 

sagsbehandler følgende paragraffer: Servicelovens §§ 85, 97, 100, 101, 

102, 103, 104, 107, 108 samt Sundhedslovens §§ 141 og 142. 

  

  

Specifikke ændringer 

Udover er de generelle ændringer, er der også tilføjet en række specifikke 

ændringer til enkelte ydelser. Ændringerne er indarbejdet som konsekvens af 

politisk vedtagne ændringer i serviceniveau, organisatoriske eller 

lovgivningsmæssige ændringer eller ændringer i andre faktiske forhold.  

  

Nogle steder er der derudover ændret i teksten med henblik på at forbedre 

forståelsen og imødekomme nogle af de spørgsmål og uklarheder, som 

kommunens medarbejdere oftest møder. 

  

De væsentligste ændringer i henhold til ovenstående, er beskrevet i vedhæftet 

bilag til sagen ”Ændringer til Ydelses- og Kvalitetskataloget 2015”. 

  

Fremadrettet procedure for løbende ændringer 

En stor del af hensigten med at have et ydelses- og kvalitetskatalog er at informere 

borgerne om kommunens tilbud, serviceniveau og kontaktoplysninger. En vigtig 

egenskab ved et sådant dokument er, at det altid er opdateret. Derfor foreslås det, 

at administrationen bemyndiges til løbende at foretage følgende ændringer i 

Ydelses- og kvalitetskataloget: 

·       Konsekvenser af organisationsændringer, lovændringer der ikke kræver 

politisk beslutning, samt ændringer i andre faktiske eller tekniske forhold 

indarbejdes administrativt uden politisk inddragelse. 

·       Konsekvenser af politiske beslutninger vedrørende serviceniveau indarbejdes 

løbende, når beslutninger er truffet og træder i kraft. 

  

Ydelses- og Kvalitetskatalog vil fortsat blive forelagt Socialudvalget og 

Sundhedsudvalget til årlig godkendelse. 

  

Sagen er sendt til høring ved Ældreråd og Handicapråd. 

 

Indstilling 

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at 

·         de generelle og specifikke ændringer godkendes 

·         at det samlede Ydelses- og kvalitetskatalog 2015 godkendes som vedlagt 

·         at Ydelses- og kvalitetskataloget udgives samlet på Frederikshavn Kommunes 

hjemmeside 

·         at administrationen bemyndiges til løbende at opdatere Ydelses- og 

kvalitetskataloget som skitseret 
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Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar 

Ældrerådet foreslår at man i materialet er konsekvent i forhold til at anvende 

betegnelser som f.eks. plejebolig. Det kan give anledning til misforståelser, når der 

bruges forskellige ”synonymer” for den samme boligtype. 

Ældrerådet støtter direktørens indstilling under forudsætning af, at Ældrerådet 

inden den årlige godkendelse i Socialudvalget får kvalitetskataloget til høring i ÆR.  

  

  

 

Bilag 

Bilag - Kriterier og procedure for tildeling af og hjælp i ældreboliger i Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.197080/14) 

Bilag - Mad i Plejeboliger (2).PDF (dok.nr.196961/14) 

Bilag - Mad i Plejeboliger.PDF (dok.nr.196960/14) 

Bilag - Hjælpemidler (§§112-116).PDF (dok.nr.196959/14) 

Bilag - Kriterier og procedure for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune - 196892-

14_v2_Bilag - Kriterier og procedure for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn 

Kommune.pdf (dok.nr.199702/14) 

Bilag - Ændringer i Ydelses- og Kvalitetskataloget 2015 - 196891-14_v2_Bilag - Ændringer i Ydelses- og 

Kvalitetskataloget 2015.pdf (dok.nr.199700/14) 

Ydelses- og kvalitetskatalog 2015.pdf (dok.nr.199698/14) 

 
 
 
 
 

13. Orienteringssag: 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 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/20869 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: mskr 

 Besl. komp: SUU 
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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 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Ældrerådet tager sagen til efterretning.  

   

 

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) 

 
 
 

14. Orientering om ændring af centernavn 

 

Sagsfremstilling 

Der orienteres hermed om at Center for Sundhed og Ældre ændrer navn til Center 

for Sundhed og Pleje. 

  

Baggrunden for at det er et ønske at skifte centernavn er, at centrets kerneopgaver 

rækker ud over kun at gælde for ældreområdet – borgere i alle aldersgrupper 

modtager fx hjemmepleje, sygepleje og genoptræning.  

 
 Åben sag 
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CenterMED Sundhed og Ældre vedtog ændringen på deres møde d. 27. oktober 

2014.  

Det er besluttet at navneskiftet skal ske løbende i en periode og at det skal kræve 

så få midler som muligt.  

 

Indstilling 

Social- og sundhedsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Ældrerådet tager navneændringen til efterretning. 

  

 

 
 
 
 

15. Embedslægetilsyn på plejecentre 

 

Sagsfremstilling 

Der er aflagt tilsynsbesøg på Sæby Ældrecenter og Rosengården den 26. 

september 2014 samt i Abildparken den 13. oktober 2014.. Rapporterne er sendt til 

Ældrerådet til orientering. 

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådet (ÆR) har følgende kommentarer til rapporterne: 

ÆR er blevet opmærksom på, at der gentagne gange i embedslægerapporterne 

påpeges et generelt problem med, at de vedtagne instrukser ikke følges, hvilket er 

bekymrende.  

  

Sæby Ældrecenter – ingen bemærkninger. 

Rosengården – ÆR har konstateret at der er fundet fejl og mangler. 

Abildparken – ingen bemærkninger 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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16. Opfølgning vedr. ældrepuljeprojekt Forebyggelse af 

ensomhed 

 

Sagsfremstilling 

  

Punktet genoptages fra møde den 27. oktober 2015.  

Leder af projektet er inviteret til ældrerådsmødet den 24. november 2014 til en 

drøftelse.. 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Punktet er behandlet under pkt. 7. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 
 
 
 

17. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg 

 

Sagsfremstilling 

Sager fra de politiske dagsordner, der har interesse for Ældrerådet. 

  

  

Socialudvalget: -  

Sundhedsudvalget: -  

Teknisk udvalg: -  

Plan- og Miljøudvalget: -  

Kultur- og fritidsudvalget: -  

Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet: -  

Økonomiudvalget: -  

Byrådet: -  

Handicaprådet: - 

   

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Kort orientering om aktuelle sager, herunder besparelser i Borgerservice, der 

medfører mindre åbningstid i Borgerservice i juni måned, samt reduceret telefontid 

på kørselskontoret.. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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18. Information fra formanden samt øvrige medlemmer 

 

Sagsfremstilling 

  

Information fra formanden: - 

  

Ernæringstruede borgere 

Opfølgning på Ældrerådets henvendelse til Sundhedsudvalget vedr. indsats for 

ernæringstruede borgere. Der er kommet svar fra SUU den 10-11-2014. 

  

Revidering af Ydelses- og kvalitetskatalog - Madservice 

Opfølgning på Ældrerådets bemærkning i referat fra ældrerådsmøde den 27-10-

2014, med hensyn til beskrivelse i ydelseskataloget af tidligere regler for opsætning 

af mikroovn i borgerens hjem ved visitering til madservice. Der er kommet svar på 

bemærkningen fra centerchef Hans Ole Steffensen, Social- og 

Sundhedsmyndighed. 

  

   

Information fra medlemmer: - 

  

   

Øvrige meddelelser: 

  

Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 

Der er valg til bestyrelsen i landsorganisationen Danske Ældreråd i foråret 2015. 

Der er udsendt informationsskrivelse herom til Ældrerådets medlemmer. 

  

  

Mailservice 9, oktober 2014 fra Danske Ældreråd: 

  

Faste læger på plejecentre giver beboerne bedre behandling 

Beboerne får bedre pleje og behandling, og samarbejdet mellem plejepersonale og 

læger bliver nemmere, når praktiserende læger bliver fast tilknyttet plejecentre. Det 

viser en ny evaluering, som SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidl. 

Socialforskningsinstituttet), har offentliggjort. Regeringen er parat til at udbrede 

ordningen med faste læger på plejecentre til hele landet. 

  

Fra passiv til aktiv borger – hvordan måles det? 

Kommunerne arbejder lige nu systematisk med at inddrage brugerne af de 

offentlige serviceydelser mere aktivt frem for at placere dem i en passiv 

modtagerrolle. Derfor er det centralt at vide, hvor meget kapacitet brugerne har til 

at gå ind i denne rolle. Men det er ikke alle borgere, der har samme muligheder for 

at medvirke til at forstærke og udvikle den offentlige indsats. Mange borgere kan 

dog bidrage mere, end de gør i dag. Det kræver imidlertid viden hos de kommunale 

beslutningstagere om, hvor meget kapacitet brugerne på et område generelt har. 

Ny forskning fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  
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Analyse og Forskning) leverer et redskab til at måle den enkelte borgers 

brugerkapacitet inden for forskellige kommunale serviceområder. 

  

Regeringen vil gøre det nemmere at være frivillig 

10 konkrete initiativer fra regeringens hånd skal hjælpe frivillige ud over barrierer, 

der i dag gør den frivillige indsats besværlig. Ifølge regeringen tager initiativerne 

udgangspunkt i problemer, de frivillige oplever. Det har bl.a. været centralt for 

regeringen at:  

• Give bedre vilkår for frivillige på overførselsindkomst  

• Sløjfe kravet om arbejdspladsvurdering for frivillige. 

• Læs de øvrige initiativer 

  

  

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Spørgsmål vedr. blebevilling ved inkontinens: 

Ældrerådets formand har fået henvendelse fra borger, der oplyser, at han har fået 

besked på, at man skal på kursus, inden man kan få en bevilling på bleer. Er der 

lavet nye regler i forhold til visitering til bleer? 

  

Orientering ved områdeleder Birgitte Kvist:  

Ved inkontinens skal borgeren henvende sig til egen læge, der laver en indstilling til 

Inkontinenssygeplejersken, som efterfølgende kommer ud til borgeren. Tilbud om 

træning/kursus er udelukkende for de borgere, hvor det er relevant, og ikke noget 

alle borgere skal gennemføre. 

Inkontinensområdet er flyttet fra hjemmesygeplejen til Sundhedscentrene for at øge 

fokus på området.  

  

  

 

 
 
 

19. Høringssag: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015 - 2018 

 

Sagsfremstilling 

Resume - historik 

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale 

mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af 

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for 

regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er 

ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med 

udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. 

  

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for 

samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med 

sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de 

 
 Åben sag 
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patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, 

og som går på tværs af de to myndighedsområder - region og kommuner.  

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer 

den politiske aftale. 

  

Den politiske Sundhedsaftale har allerede i august 2014 været i høring i 

Ældrerådet, Handicaprådet, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Byrådet og administrativt i Center for Arbejdsmarked. 

  

  

Endelig politisk behandling i kommunerne 

Den politiske godkendelse af hele Sundhedsaftalen 2015 – 2018 foregår nu 

parallelt i de 11 kommuner og regionsrådet. 

  

Sundhedskoordinationsudvalget har, på møde den 24. oktober 2014, behandlet 

udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018. Sundhedskoordinationsudvalgets sender nu 

aftalen til behandling med anbefaling om godkendelse i kommunalbestyrelserne og 

regionsrådet.  

  

Ifølge Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nr. 

1569 af 16. december 2013 § 3 stk. 1 skal Sundhedskoordinationsudvalget i 

Region Nordjylland udarbejde udkast til den sundhedsaftale, der, efter 

Sundhedslovens § 205, skal indgås mellem Regionsrådet og de enkelte 

kommunalbestyrelser.  

  

Sundhedsaftalen 2015-2018 består af en politisk samt en administrativ del, der 

udmønter den politiske vision og de politiske mål. Sundhedsaftalen bygger 

endvidere på en række aftaler fra tidligere, der er samlet i Den Tværsektorielle 

Grundaftale, som ligger på www.rn.dk/sundhedsaftalen2015.   

  

Sundhedsaftalen skal, ifølge § 6 i bekendtgørelsen, sendes til godkendelse i 

Sundhedsstyrelsen senest d. 31. januar 2015.  

  

Den samlede aftale fremlægges nu til godkendelse i Byrådet efter behandling i 

Sundhedsudvalget. 

Godkendelse af sundhedsaftalen sendes til høring i Ældreråd og handicapråd.  

  

På ældrerådsmøde den 24-11-2014 orienteres Ældrerådet om Sundhedspolitikken 

af formanden for Sundhedsudvalget Anders Broholm.   

   

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Social og Sundhedsområdet indstiller: 

  

1. At Sundhedsudvalget anbefaler den samlede Sundhedsaftale 2015 – 2018 
godkendt af Byrådet. 

2. At Byrådet godkender den samlede Sundhedsaftale 2015 – 2018. 

http://www.rn.dk/sundhedsaftalen2015
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Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

  

Ældrerådets høringssvar: 

·         Ældrerådet (ÆR) havde håbet, at man ville sætte barren lidt højere i forhold til mål 

for nedbringelse af antal af rygere.  

·         ÆR finder det vigtigt, at man laver handleplaner (eller noget tilsvarende) der følger 

op på Sundhedspolitikkens mål?  

·         ÆR finder det ønskeligt, at der var indarbejdet mål for, hvornår sygehusenes IT-

system skal kunne ”tale sammen med” kommunens, på et højere niveau end det er 

tilfældet i dag.  

·         ÆR finder det ønskeligt med en visitator ”placeret” på sygehusene, så man sikrer 

at alle borgere ”bliver set” inden udskrivelsen. 

·         ÆR gør opmærksom på et kommende behov for ”akut stuer”, hvor borgeren kan 

restituere efter udskrivelse, inden man sendes hjem efter alvorlig sygdom.  

·         ÆR finder, at der bør iværksættes en indsats i forhold til de småtspisende borgere 

der hjemsendes fra sygehuset, og som ikke har hjemmehjælp. Det er vigtigt, at 

man får fat i disse borgere, så der kan iværksættes en forebyggende indsats, og 

genindlæggelse undgås. 

  

Ældrerådet støtter direktørens indstilling med ovenstående bemærkninger. 

   

 

Bilag 

Sundhedsaftalen 2015-2018 - Den Politiske Sundhedsaftale 2015-2018.pdf (dok.nr.190721/14) 

Sundhedsaftalen 2015-2018 - Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018.pdf (dok.nr.190724/14) 

Sundhedsaftalen 2015-2018 - Faktaark#2.docx (dok.nr.190726/14) 

 
 
 
 
 

20. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Næste ordinære møde er planlagt til den 10. december 2015. 

  

 

Beslutning Ældrerådet den 24. november 2014 

Ingen bemærkninger under punktet. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr:  

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: girv 

 Besl. komp:  

 
 


