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1. Introduktion til Socialudvalget - besøg på Kastaniegården

Sagsfremstilling
Udover plejecenterleder Gitte V. Olesen deltager AMR, TR, 1 plejepersonale og en 
fysioterapeut, - udvalget bliver vist rundt på afdelingerne og vi ser også på 
træningsrummet/forholdene her.
 
Som opfølgning på Socialudvalgets besøg på Kastaniegården vil Susanne 
Thaarup, områdeleder for Aktivitet og Træning i Frederikshavn Kommune fortælle 
om struktureringen af genoptræningsop-gaverne i kommunen.
 
Susanne Thaarup vil fortælle om genoptræning efter såvel sygehusindlæggelse 
(Sundhedsloven § 140) og efter henvisning fra egen læge (Lov om Social Service § 
86).
 
Her vil hun komme ind på samarbejdet med Caspershus og Kastaniegården. 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Programmet gennemført, og orienteringen taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/25008
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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2. Orientering om afslutning af senhjerneskadeprojektet

Sagsfremstilling
Senhjerneskadeprojektet har løbet i perioden 2012 til januar 2015. Projektet er nu 
afsluttet og målene er indfriet. 
Projektets formål har været at kompetenceudvikle nøglemedarbejdere på 
senhjerneskadeområdet i hele Frederikshavn Kommune. Alle aktiviteterne i 
projektet, har tilsammen løftet hjerneskadeindsatsen i Frederikshavn Kommune på 
alle områder, lige fra den direkte træning og pleje af borgerne, til styrkede 
samarbejdsrelationer mellem forskellige afdelinger i Kommunen. 
 
Frederikshavn Kommune vil inden for den eksisterende økonomiske ramme, 
bestræbe sig på at opretholde og styrke det opnåede kompetenceløft, og det 
opbyggede netværk blandt nøglemedarbejderne på området.
De næste år skal bruges på implementere den nye viden, nøglemedarbejderne har 
erhvervet sig gennem uddannelsesforløbet. Der er påbegyndt et arbejde, med at 
lave procedure for træning på hjerneskadeområdet, ud fra de nationale kliniske 
retningslinjer og best practice på området. 
 
I det følgende gives en orientering, om de overordnede aktiviteter og resultater i 
projektet.
Kompetenceudvikling
På professionsuddannelsesniveau har 29 nøglemedarbejdere i form af 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger og sygeplejersker som arbejder med 
rehabilitering af borgere med hjerneskade gennemført diplomuddannelse i 
neurorehabilitering, samt 1 nøglemedarbejder fra Visitationsenheden. Dette har 
været en del af det tværkommunale nordjyske uddannelsesprogram på 
hjerneskadeområdet.
På SOSU-niveau har 41 nøglemedarbejdere fra ældreplejen og 12 
nøglemedarbejdere Jobcentret deltaget i kurser, som har været afholdt i 
Frederikshavn med deltagere fra Hjørring Kommune. 
Nøglemedarbejderne på professionsuddannelsesniveau giver udtryk for, at de er 
blevet fagligt stærkere til at vurdere og behandle funktionsnedsættelser hos 
borgere med erhvervet hjerneskade. Der er blevet dannet højtspecialiserede 
neuroteams på træningscentrene som forstår genoptræningen af hjerneskade 
borgere med behov for avanceret genoptræning. Dette har givet et fagligt 
kvalitetsløft. og medført mere målrettede og effektive genoptræningsforløb. 
På SOSU-området giver nøglemedarbejderne udtryk for, at kompetenceudviklingen 
har givet dem et større fokus og konkrete værktøjer til plejen af senhjerneskadede 
borgere.
Nøglemedarbejderne har løbende videreformidlet den opnåede viden til kolleger 
både i egen afdeling og i andre afdelinger f.eks. gennem faglig sparring, 
diskussioner og oplæg. Samtidig har de naturligvis anvendt viden, i det daglige 
arbejde med borgere med hjerneskade. 
 
Samarbejde med Hjørring Kommune

 Åben sag

 Sagsnr: 11/8499
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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I projektet er der i oktober 2012, igangsat samarbejde med Hjørring Kommune om i 
undervisning på afasiområdet. Dette samarbejde fortsættes, idet der er opnået 
gode resultater ved, at de enkelte forløb er rykket tættere på borgeren, og 
koordineringen med den ergoterapeutiske træning er forbedret. 
 
Forløbsbeskrivelse for borgere med senhjerneskade
I et samarbejde mellem medarbejdere fra visitationen og træningsområdet er der 
udarbejdet en forløbsbeskrivelse, som nøje beskriver en hjerneskadet borgers vej 
igennem det kommunale system. Forløbsbeskrivelsen og implementeringen af 
denne, har givet bedre koordinerede forløb på tværs af Kommunen. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af forløbsbeskrivelsen, er der blevet udarbejdet 
informationsmateriale (pjece, se bilag 1) om rehabilitering og tilbud i Frederikshavn 
Kommune, som bliver uddelt til alle nye borgere med hjerneskade, som 
Frederikshavn Kommune kommer i kontakt med. 
 
 
Dysfagiprojekt
I forskningsprojektet om dysfagi, har der være fokus på identifikation og behandling 
af borgere med dysfagi (fejlsynkning). I netop dette projekt har Frederikshavn 
Kommune styrket sin indsats på et område, som mange borgere med hjerneskade 
lider af. 
Store dele af Center for Sundhed og Plejes personale er blevet undervist i dysfagi, 
hvorigennem der er blevet skabt opmærksomhed på et problem, som tidligere har 
været overset. Derved kan der nu i større grad laves forbyggende tiltag herunder 
reduktion i indlæggelser pga. gentagende lungebetændelser.  
Dysfagiprojektet har givet et godt tværsektorielt samarbejde mellem Frederikshavn 
Kommune og Sygehus Vendsyssel, samt et godt tværkommunalt samarbejde med 
Hjørring Kommune. De 3 parter skal sammen deltage i en international konference 
om Dysfagi (se bilag 2).
 
Susanne Thaarup deltager på mødet for at præsentere sagen.
 
Sagen sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at hhv. Socialudvalget og 
Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Taget til efterretning, idet Handicaprådet formoder, at opkvalificeringen fortsætter, 
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når der kommer nye medarbejdere ind, så viden ikke tabes.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Hjerneskadepjece (dok.nr.70160/15)
Poster til international kongres (dok.nr.70159/15)



Socialudvalget - Referat - 06. maj 2015 Side 8 af 32

3. Godkendelse af Socialpsykiatriplan 2015-18

Sagsfremstilling
Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet i 2010, 
og da der siden dengang er sket en stor udvikling på området, er det nu tid til at 
udarbejde nye rammer for indsatsen i de kommende år. Et udkast til en ny 
Socialpsykiatriplan fremlægges derfor for Socialudvalget.
 
Socialpsykiatriplanen er et udviklingsdokument, som kortlægger psykiatriområdet 
som det ser ud i dag, og identificerer de vigtigste indsatsområder i de kommende 
år.  Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:
- Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det ser ud i dag.
- Angive retningen for de næstkommende års udvikling af området i kommunen.
- Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune.

 
Et udkast til en ny Socialpsykiatriplan fremlægges nu for Socialudvalget med 
henblik på, at udvalgets kommentarer kan indarbejdes i det endelige dokument. 
 
Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et paradigmeskifte på 
socialpsykiatriområdet. Paradigmeskiftet tager udgangspunkt i den politiske 
udmelding om, at de borgere, der kan selv, skal selv, og det gennemgående tema i 
Socialpsykiatriplanen er selvhjulpenhed.
 
Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt højere grad ser borgeren som en 
aktiv medspiller i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens indsats, i 
forlængelse heraf, bliver at levere hjælp til selvhjælp. Det overordnede formål med 
tilgangen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, idet vi har en forventning 
om, at dette vil føre til øget livskvalitet.

Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem indsatsområder for de kommende år. De 
fem indsatsområder er:

- Recovery og rehabilitering

- Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen

- Velfærdsteknologi

- Sundhed

- Samskabelse

Indsatsområderne er beskrevet i Socialpsykiatriplanen.
 
Planlægger Nikolaj Nørregård deltager under punktet.
 
 
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget afgiver kommentarer til 
udkastet til Socialpsykiatriplan 2015-18, samt at planen, med Socialudvalgets 
kommentarer indarbejdet, sendes til høring i Handicaprådet.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/21051
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SOU
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Beslutning Socialudvalget den 4. februar 2015
Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget udover høring i 
Handicaprådet tillige ønsker at sende Socialpsykiatriplanen til høring i Ældrerådet.
 
Fraværende: Pia Karlsen.
 
 
Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015
Handicaprådet hilser velkommen til tiltaget og det store forararbejde, der er lagt i 
det, og finder det særdeles positivt at borgerne i høj grad bliver medinddraget.
 
 
 
Beslutning Ældrerådet den 24. februar 2015
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet støtter den nye linje i indsatsen indenfor socialpsykiatrien. Ældrerådet 
mener endvidere:

 at der bør sættes større fokus på pårørendeinddragelse i 
Socialpsykiatriplanen.

 at der ved henvisning til andre dokumenter som ”Rammer for 
pårørendesamarbejde” og ”Kvalitetskataloget” beskrives, hvor borgeren 
kan finde disse.

 at der ved brug af fremmedord som Recovery, gives en ”forklaring” med 
det samme, med den danske betydning.

 
 

Supplerende sagsfremstilling
Socialudvalget blev på møde den 4. februar 2015 præsenteret for et udkast til en 
ny Socialpsykiatriplan. Efterfølgende har Socialpsykiatriplanen været i høring i 
Handicaprådet, Ældrerådet samt MED-organisationen i Socialpsykiatrien. En 
endelig udgave af Socialpsykiatriplanen 2015-18 ligger dermed klar til 
Socialudvalgets godkendelse.
 
De indkomne høringssvar er indarbejdet i den endelige udgave af 
Socialpsykiatriplanen. Ændringerne præciserer de eksisterende pointer, men 
ændrer ikke på fokusområderne i planen. De fem primære indsatsområder for de 
kommende år i Socialpsykiatrien er dermed:
 
- Recovery og rehabilitering

- Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen

-Velfærdsteknologi

-Sundhed
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- Samskabelse

 
Indstilling
Social-  og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender 
Socialpsykiatriplan 2015-18.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Indstillingen godkendt.
 

Bilag
SOU Socialpsykiatriplan 2015-18.pdf (dok.nr.76194/15)
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4. Socialudvalget - Budget 2016

Sagsfremstilling
Socialudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de vedtagne 
besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til 
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 % 
i alle udvalg fra og med 2016.
 
For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en 
produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 9,1 mio. kr. i 2016, 
og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem). 
 
De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende 
vision og strategi:
 
 
Visionen:
- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive 
selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de 
borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre 
funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de 
svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil 
være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende 
år.
 
Den overordnede strategi
- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i 
forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.
 
 
Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social 
og Sundhed udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, 
hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne 
grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets 
møde i Maj 2015.  
 
Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora. 
 

Indstilling
Direktøren for Social og Sundhed indstiller budget 2016 til drøftelse.
 

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Drøftelserne fortsættes i næste møde.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14026
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU
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Fraværende: Bent H. Pedersen
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Behandlingen fortsættes.
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5. Forslag om udviklings- og forskningsprojekt mellem CSP 
og UCN om boliger til udadreagerende demente

Sagsfremstilling
CSP ønsker at SOU drøfter og tager stilling til om der skal arbejdes videre med, 
nedenstående oplæg til et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med UCN 
– pædagoguddannelsen i Hjørring.
Projektet skal, med afsæt i evidensbaseret forskning, udvikle et koncept til 
etablering af et demensafsnit for udad-reagerende demente i de tomme fritliggende 
boliger, i tilknytning til Ankermedet i Skagen. Boligernes beliggenhed er 
umiddelbart idéelle til projektets koncept.
 
Projektet skal inddrage tværfaglighederne der bringes i spil af UCNs 
pædagoguddannelse, CSPs plejepersonale, den ledende demenskoordinator, 
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Center for Social og 
Sundhedsmyndighed og Arkitektur og Design studiet på Aalborg Universitetet.
 
Idéen til projektet er netop blevet født, og allerede ses følgende fordele ved 
projektet:

-
 
-

Udad-reagerende demente borgere plejes internt i Kommunen, i stedet 
for i specialiserede tilbud i andre kommuner, og er derved tættere på de 
pårørende
Styrke og udvikle samarbejdet med de pårørende

- Inddragelse af en ny faggruppe (pædagoger) med særligt fokus på 
kommunikations- og relationskompetencer og ældrepædagogik

- Etablering af et videnscenter for borgere med udad-reagerende demens, 
hvor det øvrige personale i kommunen kan trække på viden og erfaring

- Fokus på arbejdsmiljøet for personalet i arbejdet med udad-reagerende 
demente

- Nye – udviklingsorienterede - arbejdspladser i Skagen
- Tomme bygninger anvendes – tomgangshuslejen mindskes
- Udvikling af et indretningskoncept, som kan anvendes fremadrettet i 

tomme bygninger i kommunen ved øget behov
- Udviklingsopgaver flyttes fra Frederikshavn til Skagen

 
Idéen er, at projektet kan hedde noget i stil med ”rum og demens”. 
Ordet ”rum” rummer mange kontekster, fx rum til:

- at være udad-reagerende som dement i Frederikshavn Kommune
- deres pårørende
- kriser
- livets afslutning
- faglighed
- alle faggrupper og tværfaglighed
- indretning af fysiske rum – inde og ude
- nye teknologier
- udvikling 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15337
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU



Socialudvalget - Referat - 06. maj 2015 Side 14 af 32

- elever og studerende
 
CSP ser dette projekt som en mulighed, hvor vi får lov til virkeligt at bringe 
værdierne i de strategiske fokuspunker i spil, idet der arbejdes med udsyn og nysyn 
på området, hvor kommunen er garant for de svage og umælende, fordi disse 
borgere kræver en helt særlig indsats. Det forventes at skabe robuste mennesker 
og et robust lokalsamfund, samtidigt med at borgermes selvhjulpenhed og netværk 
sættes i spil, idet evnen til at opbygge relationer styrkes. Disse indsatser forventes 
at kunne skabe mere for mindre gennem, effektiv værdiskabelse, idet ressourcerne 
forbliver i Frederikshavn Kommune.
Samtidig kan vi udvikle samarbejdet med UCN og Aalborg Universitetet yderligere. 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter projektoplægget 
og tager stilling til, om der skal arbejdes videre med projektidéen.
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådet støtter forslaget om igangsætning af projekt ”Rum og Demens”.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Handicaprådet bakker op om, at der arbejdes videre med projektideen.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Socialudvalget bakker op omkring projektideen.
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6. Opfølgning på statusmøde med de frivillige d. 13.4.215

Sagsfremstilling
Der gives i det følgende en kort orientering om statusmødet for frivillige, der blev 
afholdt d. 13.4.2015 på Rådhuscentet. Der deltog ca. 60 personer i alt i mødet.
Statusmødet er det første møde af sin art, der afholdes i relation til ”Politik for 
frivilligt socialt arbejde”
 
Sundhedsudvalgsformand Anders Broholm indledte mødet, hvorefter områdeleder 
Susanne Thaarup gav en præsentation af formålet med statusmøderne. Her blev 
det brede frivillighedsbegreb drøftet, samt hvordan det sikres at invitationen til et 
sådan arrangement tilgår så mange relevante frivillige som muligt.
 
Efter præsentationen blev deltagerne fordelt i 5 grupper, hvor man valgte sig ind på 
1 af de 5 fælles pejlemærker fra ”Politik for frivilligt socialt arbejde”:

-       Samskabelse
-       Relationer
-       Fællesskab
-       Klare rammer
-       Synlighed

 
I grupperne var der en dialog om, hvad der forstås ved netop det pejlemærke, samt 
om konkrete udfordringer og ønsker i relation til pejlemærket. I dialogen blev der 
præsenteret igangværende tiltag og aktiviteter, samt udtrykt ønsker til tiltag og 
aktiviteter i Kommunen.
Gruppearbejdet gav anledning til god dialog. Der blev samlet op i plenum.
Efter pausen valgte deltagerne en ny gruppe, og dialogen fortsatte med 
efterfølgende opsamling i plenum.
 
På mødet fremkom flere idéer til samarbejde, bl.a. idéen om, et stort årlig event for 
frivillige, hvor de enkelte frivillige foreninger og andre med tilknytning til de frivillige 
foreninger, kan mødes og præsentere netop deres arbejde.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15417
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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Taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget henstiller til, at der sættes mere 
fokus på området.
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7. Udbud på hjælpemiddeldepotet - Præsentation af tidsplan

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 4. marts 2015 har administrationen 
udformet en tidsplan for udarbejdelse udbudsmateriale i forhold til depotdriften i 
Frederikshavn Kommune.
Tidsplanen for udarbejdelsen af materialet og de enkelte delelementer i selve 
processen fremgår af nedenstående, hvor tidsplanen overordnet er inddelt i 5 faser:
 
Indsamling af viden
Besøg ved andre depoter                                                Maj 2015
 
Udarbejdelse og behandling af udbudsmaterialet
 
Udarbejdelse af udbudsmateriale                                   1. maj til 10. september 
2015 og sagsfremstilling til politisk behandling
Udbudsmateriale til høring i Handicaprådet                  21. september 2015
Udbudsmateriale til høring i Ældrerådet                        21. september 2015
Godkendelse af udbudsmateriale i SOU                       30. september 2015       
 
Tilbudsperiode
 
Annoncering af udbud og eller fremsendelse af udbud    5. oktober 2015
Spørgsmål til udbudsmaterialet                                      28. oktober 2015
Afholdelse af spørgemøde                                                2. november 2015
Fremsendelse/offentliggørelse af spørgsmål og svar       6. november 2015
Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål og       18. november 2015
supplerende spørgsmål
Tilbudsfrist                                                                       24. november 2015
 
Evaluering af de indkomne tilbud
 
Tilbudsevaluering                                                            25. nov. til 20. dec. 2015
Sagsfremstilling til SOU                                                  21. december 2015        
Godkendelse i SOU                                                               Januar 2016
Godkendelse i ØU                                                                 Januar 2016
Godkendelse i BR                                                                 Januar 2016
Orientering til Handicaprådet                                                Februar 2016
Orientering til Ældrerådet                                                      Februar 2016
 
Implementering
 
Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt                          Ultimo februar 2016
Stand still periode 10 dage (ikke lovpligtig)                           frem til ca.10 marts 
2016
Kontraktindgåelse                                                                  Ca. 10 marts 2016

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18160
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Kontraktimplementering                                                         fra marts til udgangen 
2016
 
 
Supplerende bemærkes, at administrationen for øjeblikket er ved at planlægge en 
besøgsrunde ved flere depoter, hvor Socialudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og 
repræsentanter fra administrationen skal besigtige disse depoter for inspiration til 
udarbejdelse af selve udbudsmaterialet. 
 
Programmet for turen er endnu ikke fastlagt, men selve besigtigelsesturen vil blive 
afholdt i maj måned 2015 og indbefatte besøg både ved et depot drevet af en privat 
leverandør og minimum et depot drevet af en kommune.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller tidsplanen til orientering.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
Der deltager 3 repræsentanter fra Ældrerådet (ÆR) i det planlagte besøg på 
depoter i andre kommuner.
ÆR har ingen bemærkninger til tidsplanen.
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Taget til orientering.
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8. Anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt 
opholdssted for flygtninge

Sagsfremstilling
Integrationsteamet anmoder om at anvende ledige ældreboliger til midlertidigt 
opholdssted for flygtninge
 
Frederikshavn Kommune modtager på nuværende tidspunkt et stort antal 
flygtninge. Integrationsteamet er i den forbindelse under et stort pres i forhold til at 
finde egnede boliger til flygtninge, der har fået opholdstilladelse. Kommunen har 
pligt til at anvise flygtninge til en permanent bolig. Det er en udfordring i mange 
kommuner, og der er nu skabt mulighed for at anvise flygtninge til en midlertidig 
bolig først, idet kommunerne ikke råder over et tilstrækkeligt antal passende boliger 
(økonomi og størrelse jf. der kommer mange enlige, som har en lav indtægt) i 
forhold til det antal flygtninge, som modtages på nuværende tidspunkt.  Muligheden 
for at lave midlertidige opholdssteder for flygtninge er beskrevet i skrivelse fra 
Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold: ”Informationsbrev om 
boligplacering af nye flygtninge” dateret den 6. februar 2015.
 
For at løse udfordringen i Frederikshavn Kommune er der derfor behov for at 
oprette et antal midlertidige boliger for flygtninge, hvor de kan have ophold imens 
der søges efter en permanent bolig. Når kommunen kan anvise en permanent bolig 
har flygtningen pligt til at tage imod tilbuddet.
 
Integrationsteamet afsøger alle muligheder for at finde egnede boliger til flygtninge. 
Det er også undersøgt, hvilke muligheder kommunen selv har i forhold til ledige 
lejemål. Der er i den forbindelse forespurgt om muligheden for at leje enkelte af de 
ledige ældreboliger, som kommunen har anvisningsret (og dermed betalingspligt) til 
med henblik på at anvende dem som midlertidigt opholdssted for flygtninge. 
 
 
Mulige ”bolig-løsninger” – og lovhjemmel til at anvende ledige ældreboliger til andre 
end målgruppen
 
Kommunen har som det er beskrevet i andre sags-sammenhænge anvisningsret til 
en del ledige ældreboliger, som der i gennem en længere tidsperiode ikke har 
været efterspørgsel på. Kommunens hjemmel til at udleje de ledige ældreboliger til 
andre end den berettigede personkreds (ældre- og personer med handicap) 
fremgår af almenlejelovens § 54 stk. 1:
 
”Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre 
og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre 
boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til berettigede 
personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede 
personkreds (…)” 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/2211
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: SOU
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Kommunen arbejder på at løse udfordringen med mange ledige ældreboliger på 
forskellige måder, bl.a. ved salg og ommærkning af boliger. Hvor det har været 
muligt – og nødvendigt pga. mange ledige ældreboliger – er der også truffet 
beslutning om, at andre end målgruppen for ældreboliger kan leje boligerne. Det 
har ikke medført udfordringer i de eksisterende ældreboligmiljøer, hvor mange af 
beboerne i dag er mere raske og rørige, og hvor kommunen som nævnt oplever en 
meget vigende efterspørgsel.
 
Integrationsteamet er på nuværende tidspunkt ved at indgå aftale (med 
Frederikshavn Boligforening som har overtaget anvisningen) om boliger på B.H. 
Vej i Frederikshavn. Der er derfor ikke umiddelbart behov for flere boliger i 
Frederikshavn. Men der er behov for boliger andre steder i kommunen som Skagen 
og Ravnshøj. 
 
Der kan i den forbindelse peges på, at kommunen har en del ledige ældreboliger 
på fx Chr. X Vej i Skagen (6 ud af 20 ledige kommunale ældreboliger) samt på 
Mejerivej i Ravnshøj (6 ud af 15 boliger). Det foreslås, at Integrationsteamet får 
mulighed for at anvende 2 + 2 (to hvert sted) af disse boliger til midlertidigt 
opholdssted for flygtninge.
 
 
Løbende evaluering og tidshorisont
 
I henhold til ovennævnte midlertidige anvendelse stilles der samtidigt forslag om, at 
anvendelsen af ledige ældreboliger løbende evalueres med henblik på at vurdere, 
om flere boliger med fordel kan anvendes til formålet. Der skal i den forbindelse 
også være opmærksomhed på, hvordan anvendelsen fungerer i sammenhæng 
med det eksisterende ældreboligmiljø – og selvfølgeligt på at kommunen fortsat 
kan opfylde sine forpligtigelser i forhold til at kunne anvise til ældreboliger. Der er 
afholdt møde med Integrationsteamet, hvor det er aftalt, at der løbende vil være 
dialog samt opfølgning på, hvilke flygtninge der får midlertidig bolig i 
ældreboligmiljøerne.  
 
Integrationsteamet kan ikke umiddelbart fastsætte deres tidshorisont i forhold til 
behovet for de midlertidige boliger, da det afhænger af perspektiverne i forhold til at 
finde egnede permanente boliger i Frederikshavn Kommune. Men der arbejdes ”på 
alle kanaler” – dvs. i forhold til almene boligorganisationer, private og kommunen – 
i forhold til at finde egnede permanente boliger til flygtningene. Flygtningene 
forventes derfor ikke at skulle have langvarigt ophold i de midlertidige boliger. 
Ministeriet har ikke fastsat en bestemt tidshorisont for, hvor længe flygtninge kan 
være i et midlertidigt opholdssted.
 
Med henblik på at sikre, at kommunen fortsat kan opfylde sin forsyningspligt 
vedrørende ældreboliger skal der være opmærksomhed på, at der er tale om 
midlertidig anvendelse af boligerne. Der vil således være mulighed for, at 
kommunen kan opsige ”lejeaftalerne” med Integrationsteamet, såfremt der bliver 
behov for pågældende ældreboliger til målgruppen. 
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Sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller: 
 
 

1. At Integrationsteamet får mulighed for at anvende to ledige ældreboliger på 
Chr. X Vej i Skagen og to ledige ældreboliger på Mejerivej i Ravnshøj som 
midlertidige boliger for flygtninge.

 

2. At Integrationsteamet og Visitationsenheden løbende evaluerer om 
anvendelsen fungerer i det eksisterende ældreboligmiljø og på det 
grundlag vurderer, om flere boliger kan anvendes til formålet. 

 
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådets (ÆR) høringssvar:
 
ÆR støtter forslaget. ÆR foreslår endvidere, at man inden ordningen iværksættes, 
inviterer borgere i de omkringliggende boliger samt deres pårørende til et 
orienteringsmøde, så man undgår utryghed og misforståelser i forbindelse med 
ordningen.  ÆR anbefaler, at man primært placerer små familier med børn i disse 
boligområder. 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 
 

Beslutning Integrationsrådet den 4. maj 2015
Spørgsmål om anvendelse af ledige ældreboliger til midlertidigt opholdssted for 
flygtninge har været sendt til administrativ høring i Frederikshavn Kommunes 
Integrationsråd.
Integrationsrådet støtter op om forslag og indstilling med følgende kommentarer:
·         Det giver god mening med en gangbar løsning på boligsituationen til 

afhjælpning af en akut problemstilling på boligområdet. 
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·         Integrationsrådet ser frem til en midlertidig og positiv beslutning på forslaget.
·         Forslaget ses som en win-win situation, (boligsituation og økonomi)
·         Godt at tænke alle muligheder ind. Synliggørelse af samarbejde på tværs af 

de faglige udvalg.
 

 
Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at det er for en 3 årig periode.
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9. Orientering om forebyggelse af brand i plejeboliger 

Sagsfremstilling
I det følgende gives en orientering om, hvordan vi forebygger brand i Kommunens 
plejeboliger, på baggrund af en anmodning fra socialudvalgsmedlem Irene 
Hjortshøj.
 
Jf. Center for Sundhed og Plejes procedure for beredskabsplaner (bilag 1) omfatter 
den halvårlige arbejdsmiljørundering at sikre, at der forefindes 
brandslukningsmateriel, frie flugtveje og overholdelse af ”instruks for forebyggelse 
af brand” (bilag x). Runderingen foretages af arbejdsmiljøgruppen for den enkelte 
plejeboligenhed. 
 
Proceduren for beredskabsplaner foreskriver, at beredskabsplanen skal være kendt 
af og tilgængelig for alle medarbejdere.
Beredskabsplanen består af en række actioncards for forskellige områder. Der er 2 
actioncards vedr. brand, hhv. ”Brand med ABA-anlæg” (plejeboligerne) og ”Brand 
uden ABA-anlæg” (hjemmeplejen), se bilag 2. De 2 actioncards beskriver hvordan 
personalet skal handle, i tilfælde af brand.

Til orientering er der ABA anlæg i alle Frederikshavn Kommunes plejeboliger.
 
I Center for Sundhed og Pleje er der konstant fokus på forebyggelse af brand.
Det sker bl.a. ved at følge ”instruks for forebyggelse af brand” (bilag 3), som bl.a. 
foreskriver at:

-       Vær forsigtig med anvendelse af åben ild
-       Da vi har ansvaret for at forebygge risiko for brand i plejeboligerne, skal 

personalet vurdere om det er sikkert, at borgeren ryger uden opsyn
-       Hvis der vurderes, at der er risiko for brand, skal personalet undersøge 

eventuelle muligheder for brug af hjælpemidler (fx rygeforklæde og 
rygerobot)

-       Alternativt kan det blive nødvendigt at fratage borgeren mulighed for at 
ryge – og dermed gøre brug af magtanvendelse

-       Tobaksrygning må kun finde sted på anviste steder udenfor egen bolig
-       Opmæksomhed på placering af levende lys, som kun må være tændte 

under opsyn.
-       Generel opmærksomhed på, at brandslukningsmateriel skal holdes frit 

tilgængelig
-       Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller 

effekter i flugtveje og på trapper
 
Jf. procedure for beredskabsplaner, skal alle medarbejdere på plejecentrene, i 
Hjemmeplejen, køkkener og aktivitetscentre én gang årligt modtage instruktion i 
alarmering og placering af brandslukningsmateriel. Instruktionen foretages af 
boligforeningen eller arbejdsmiljørepræsentanten/-koordinatoren.
Ca. 30 % af alle fastansatte på plejecentrene, i hjemmeplejen, køkkener og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15411
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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aktivitetscentre har et brandslukningskursus fra Bandskolen i Vims. Der 
samarbejdes i dag med Beredskabet om brandslukningskurser.
 
Pt er Center for Sundhed og Pleje ved at planlægge et møde for centrets 
arbejdsmiljørepræsentanter og repræsentant fra Beredskabscenteret, hvor 
materialet Brandsikker Bolig skal præsenteres (se bilag 4). Viser resultatet af en 
screening, at hjemmet er ”usikkert” – så kan arbejdsmiljørepræsentanten kalde på 
en brandinspektør, og enten besøge hjemmet sammen eller brandinspektøren kan 
komme med råd til plejepersonalet om mulige løsninger.
Dette arbejde forventes at starte op i sensommeren/efteråret 2015.
 
På baggrund af den seneste tids mediedækning af brandtilsyn i plejeboligerne, har 
klima-, energi- og bygningsministeren udsendt et brev til landets kommuner d. 
15.4.2015. Brevet er vedlagt denne sag til orientering, se bilag 5.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 
 
 

Beslutning Ældrerådet den 27. april 2015
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 27. april 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Dorte Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og 
stedfortræder.  
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Orienteringen taget til efterretning, der tages kontakt til boligforeningen vedr. 
manglende ABA-anlæg
 

Bilag
P 6 0 - Procedure for beredskabsplaner (dok.nr.70158/15)
Actioncards brand (dok.nr.70157/15)
I 6.0 - Instruks for forebyggelse af brand (dok.nr.70156/15)
Brandsikker bolig - Screeningsliste til hjemmeplejen inklusive vejledning  (dok.nr.70155/15)
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Brev til kommunerne fra klima-, energi- og bygningsministeren (dok.nr.69095/15)

10. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland

Sagsfremstilling
Sagsresume
 
Den 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune driften af det regionale Taleinstitut – nu 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet. For at sikre tilbuddets faglige 
bæredygtighed forpligtede de nordjyske kommuner sig i den sammenhæng til en 
finansiering på 21,1 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015. 
 
De nordjyske kommuner under ét har ikke efterspurgt ydelser svarende til det samlede 
forpligtigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Med henblik på 
at sikre tilbuddenes fremadrettede faglige bæredygtighed, og dermed opretholdelse af dette 
højt specialiserede tilbud til samtlige borgere i Nordjylland, er der derfor drøftet forskellige 
finansieringsmodeller, der kan understøtte centrenes fortsatte drift og dermed 
forsyningssikkerhed i forhold til specialiserede ydelser på området til borgerne i Nordjylland. 
 
Den nye finansieringsmodel giver kommunerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige 
abonnementer, hvor der i hver abonnementstype er indeholdt et antal timer, der kan leveres 
ydelser for.
 
Den valgte finansieringsmodel tager afsæt i en tværkommunal faglig afdækning af, hvilke 
højt specialiserede ydelser, de nordjyske kommuner efterspørger på Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland. Det er en forudsætning for finansieringsmodellen, at 
tilbuddene formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel, herunder 
også at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø.
 
I nedenstående redegøres nærmere for det abonnement – og dermed forbrug – som 
Frederikshavn Kommune fremadrettet forventer at have på det specialiserede område for 
borgere med erhvervet hjerneskade og området for tale/sprogvanskeligheder.
 
 
Udviklingen efter Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland

Opgørelsen over kommunernes forbrug i 2014 viser store forskelle på de enkelte 
kommuners forbrug af ydelser fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Flere 
kommuner (Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted, Morsø, Hjørring og Frederikshavn) har 
selv været i stand til at varetage dele af de højt specialiserede opgaver på området (pga. 
kompetenceudvikling og/eller i samarbejde med enkelte andre kommuner). Øvrige 
kommuner (Brønderslev, Jammerbugt og Rebild) har købt ydelser på tilbuddene 
nogenlunde svarende til det forventede forbrug i 2014 og 2015.     

 

 Åben sag
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På grund af det vigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har 
Aalborg Kommune i december 2014 afholdt møde med de nordjyske kommuner. Formålet 
med møderne har været at føre en dialog om, hvorledes driften af tilbuddene skal 
tilrettelægges fra 2016, når den gældende aftale udløber. Dialogen har taget udgangspunkt 
i de enkelte kommuners aktuelle forbrug i 2014 og forventninger til det fremtidige forbrug.
 
Tilbagemeldingerne vedrørende det fremtidige samarbejde har fra kommunernes side været 
forskellige. Men samlet har der dog været enighed om, at der på de højt specialiserede 
ydelser, herunder de små specialer, hvor antallet af borgerforløb på et år er begrænset, er 
behov for at opretholde et forpligtende samarbejde.  
 
Med henblik på at få en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på området, 
har der desuden været nedsat en tværkommunal faglig arbejdsgruppe, som har kortlagt og 
beskrevet de højt specialiserede ydelser på henholdsvis området for erhvervet hjerneskade 
og tale-/sprogområdet (Se bilag) 
 
Frederikshavn Kommune har også iværksat egen arbejdsgruppe, som har udredt behovet 
for højt specialiserede ydelser på området. Den interne afdækning af behovet for ydelser på 
området er i overensstemmelse med konklusionerne i den tværkommunale afrapportering.
 
 
Ny finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Som nævnt giver den nye finansieringsmodel kommunerne mulighed for, at der kan vælges 
mellem tre forskellige abonnementer. Abonnementerne dimensioneres efter kommunernes 
befolkningstal pr. 1. januar 2015, og svarer til henholdsvis 75 %, 50 % og 25 % af 
kommunens andel af takstberegningsgrundlaget. Hver abonnementstype indeholder et antal 
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timer, der kan leveres ydelser for. Modellen er opbygget på den måde, at jo højere 
abonnement en kommune forpligter sig på, jo lavere timepris ligger til grund for udmålingen 
af de indeholdte timer. Kommuner, der ikke ønsker at indgå en abonnementsforpligtelse, vil 
få mulighed for at købe enkeltydelser i det omfang, tilbuddet har kapacitet til at varetage 
opgaven.
 
For at sikre, at kapaciteten i de højt specialiserede enheder kan tilpasses inden den 1. 
januar 2016, er det aftalt, at kommunerne inden 1. maj 2015 giver en administrativ 
indmelding om, hvilket abonnement kommunen ønsker. Indmeldingerne gives under 
forudsætning af den politiske godkendelse, som skal foreligge inden 1. juni 2015.
 
Med den godkendte finansieringsmodel for 2016 kan de nordjyske kommuner selv 
fastlægge et serviceniveau, når det kommer til højt specialiserede ydelser indenfor området 
for erhvervet hjerneskade og på tale-/sprogområdet. 
 
 
Model: Udgifter pr. kommune ved forskellige abonnementer:
 

  
 
Frederikshavn Kommunes fremadrettede forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland
 
Frederikshavn Kommunes forventede fremadrettede forbrug på området svarer nogenlunde 
til abonnement B, hvor kommunen kan få ydelser i 1.016 timer til en samlet pris af 
1.123.999 kr. 
 



Socialudvalget - Referat - 06. maj 2015 Side 28 af 32

Det forbrug er væsentligt over Frederikshavn Kommunes nuværende aktuelle forbrug i 
2014. Forventninger til det fremadrettede forbrug skal derfor ses i forhold til 
finansieringsmodellens forudsætning om, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel.
 
Det gælder særligt i forhold til at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i 
borgerens nærmiljø. Det er ydelser, som Frederikshavn Kommune tidligere forgæves har 
efterspurgt, men som der samtidigt vurderes at være et behov for af hensyn til at give 
borgerne det mest kvalificerede tilbud. Det gælder eksempelvis i forhold til, at kommunens 
træningsteams fremadrettet skal have mulighed for at inddrage neuropsykologiske 
kompetencer fra Hjerneskadecenter Nordjylland i forbindelse med genoptræning og 
rehabilitering af borgere med sammensatte og særligt komplekse funktionsnedsættelser. 
Bedre mulighed for supervision og sparring i disse komplekse sager vil være med til at 
understøtte, at borgerne bedst muligt kan genvinde og opretholde deres funktionsniveau – 
og dermed understøtte at borgeren kan blive mest muligt selvhjulpen og evt. kan genoptage 
sit arbejdsliv mv. 
 
Det valgte abonnement fordrer også, at der internt i kommunen er fokus på at sikre 
sammenhængende forløb og indsatser på området, så kommunen kan få mest muligt ud af 
det valgte abonnement. I den forbindelse bør det således fremadrettet tilstræbes, at særlige 
rehabiliterende udredningsforløb og neuropsykologiske undersøgelser til borgere med 
erhvervet hjerneskade skal leveres af Hjerneskadecenter Nordjylland med mindre andre 
hensyn i borgerens udredningsforløb taler væsentligt imod det. 
  
Sagen sendes til høring i Handicaprådet og til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller:
  

1. At Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Frederikshavn 
Kommune vælger abonnement B i den skitserede finansieringsmodel for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, som medfører, at kommunen kan 
få leveret ydelser på området svarende til 1.016 timer til en samlet pris af 1.123.999 
kr. 

2. At kommunen har et fortsat blik for at udvikle det interne samarbejde med henblik 
på at sikre sammenhængende forløb og indsatser af høj kvalitet på området for 
borgere med erhvervet hjerneskade og tale/sprog vanskeligheder. 

 

Beslutning - Handicaprådet den 4. maj 2015
Spørgsmålet har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet.
Handicaprådet tiltræder indstilling fra Social og Sundhedsdirektøren og Børne- og 
Kulturdirektøren med følgende bemærkninger:
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·         Handicaprådet ser det som en væsentlig værdi for de berørte borgere og pårørende, at 
de specialiserede ydelser i væsentlig grad kan gives i nærområdet. 

·         Ligeledes hilser Handicaprådet det velkommen, at Frederikshavn Kommune har givet 
kompetenceløft til personale i de områder, der arbejder med voksne med erhvervet 
hjerneskade. Dette tiltag vil give sikkerhed for det faglige samarbejde med TI og HCN, 
på de specialiserede ydelser.

·         Handicaprådet må dog udtrykke bekymring om, at der tilsyneladende ikke er samme 
forhold på de specialiserede ydelser for børn og ungeområdet. Det fremgår ikke klart, 
hvorledes denne meget lille men sårbare gruppe indgår i den fremtidige køb på de 
specialiserede ydelser. 

·         Handicaprådet anbefaler derfor, at de samme kompetenceløft, og deraf følgende 
samarbejder med TI og UCH, ligeledes kan foregå på samme niveau som for 
voksenområdet.

 
 
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Bilag
Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet (dok.nr.74850/15)
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11. Status - Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet 2015

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning pr. 3. december 2014 vedr. et målrettet 
og fokuseret tilsyn på hjemmeplejen jf. SEL § 83 følger her en status for denne 
proces.
 
Det valgte eksterne konsulentfirma Revas, der udfører tilsynet på vegne af 
Frederikshavn Kommune, har nu afsluttet de indledende besøg hos alle 
leverandørerne. Efterfølgende har Revas den 24. april 2015 afholdt 
planlægningsmøde med de involverede medarbejdere og udarbejdet nedenstående 
tidsplan for det resterende forløb af tilsynet.
  
April 2015: Besøg hos leverandørerne og gennemgang af materialer. 
 
Maj og august/september 2015: Kontakt til de udvalgte brugere med 
efterfølgende interviewbesøg.  
 
I løbet af denne periode vil Revas afgive en delrapport. Denne foreløbige rapport 
bliver udarbejdet på grundlag af besøg hos halvdelen af de udvalgte brugere hos 
hver af leverandørerne. Det forventes, at rapporten foreligger medio juni 2015. Det 
betyder, at Socialudvalget får en ny orientering med opfølgning på tilsynet på 
mødet i august.
 
September/oktober 2015: Afsluttende bearbejdning af resultater og 
slutrapportering. Forinden den endelige rapportering kan der foretages faktuel 
høring hos leverandørerne.
 
Ovenstående tidsplan for processen er opstillet på baggrund af, at Revas finder det 
uhensigtsmæssigt, hvis kvalitetsopfølgningen skal ske i en periode, der typisk er 
præget af ferie og dermed større brug af afløsere. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller status vedr. tilsynet til Socialudvalgets 
orientering.
 

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/5118
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU
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12. Formanden orienterer

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Taget til efterretning.
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 13/25008
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SOU
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Neurorehabilitering
- Til voksne med erhvervet hjerneskade

         Frederikshavn Kommune
         Rådhus Allé 100
         9900 Frederikshavn
       
         Tlf.: +45 98 45 50 00
         post@frederikshavn.dk
         www.frederikshavn.dk

Hjerneskadekoordinatorer   Tlf.: 98 45 52 08 /  
                                        Tlf.: 98 45 51 74                                         

Visitationsenheden   Tlf.: 98 45 53 53  

Træningscentre 
Træningscenter Phønix (Frederikshavn) Tlf.: 98 45 54 15 
Træningscenter Skagen   Tlf.: 98 45 54 05 
Træningscenter Sæby   Tlf.: 98 45 54 25  
       
Sundhedscentre 
Sundhedscenter Frederikshavn  Tlf.: 98 45 52 19 
Sundhedscenter Skagen   Tlf.: 98 45 52 32 
Sundhedscenter Sæby   Tlf.: 98 45 70 04  

Hjælpemiddelenheden   Tlf.: 98 45 54 00  

Socialenheden     Tlf.: 98 45 53 82  

Aktivitetscentre 
Nord - Ankermedet, Strandgården  Tlf.: 30 94 40 66 
Vest - Bangsbo, Dybvad, Østervrå  Tlf.: 98 45 59 18 
Øst - Rådhuscentret, Sæby Aktivitetscenter  Tlf.: 98 45 58 62 
Midt - Rosengården, Ingeborgvej  Tlf.: 98 45 58 97 
 
Jobcenter    Tlf.: 98 45 56 00     
    

Mine kontakter              
      
Navn:     Tlf.:  

Navn     Tlf.:  

Navn:     Tlf.:  

Navn:     Tlf.:  

Navn:     Tlf.:



Neurorehabilitering i Frederikshavn Kommune
Har du eller din pårørende fået en erhvervet hjerneska-
de, kan det give mange udfordringer i hverdagen for dig 
og dine nærmeste. Hjerneskaden kommer til udtryk både 
fysisk, kognitivt, psykisk og socialt, og nogle gange kan 
det være svært at bevare overblikket.

Denne pjece giver dig og dine pårørende en hurtig over-
sigt over dine muligheder, når du gennemgår neuroreha-
bilitering i Frederikshavn Kommune. Pjecen indeholder 
de mest nødvendige oplysninger, så du kan se, hvor du 
kan henvende dig, hvis du har spørgsmål - både når du 
bliver udskrevet fra sygehuset, eller hvis du senere i for-
løbet har behov for hjælp.

Du skal være opmærksom på, at du ikke frit kan vælge 
mellem tilbuddene. Det vil altid kræve en konkret vurde-
ring af dig og dine behov. 

Du finder de forskellige enheders kontaktoplysninger på 
pjecens bagside.

Et sammenhængende rehabiliteringsforløb

I Frederikshavn kommune arbejder vi tværfagligt  og pro-
fessionelt for at skabe sammenhæng og afklaring i dit 
rehabiliteringsforløb, så både du og dine pårørende kan 
bevare overblikket. 

Hjerneskadekoordinator
Hjerneskadekoordinatoren er den, der samler alle trådene 
og koordinerer kommunens indsatser ift. borgeren. Hjerne-
skadekoordinatoren er med andre ord den, der hjælper dig 
med at skabe overblik i dit forløb. 

Hos hjerneskadekoordinatoren kan du få råd og vejledning 
om relevante kommunale tilbud og forskellige muligheder, 
så dit forløb bliver så overskueligt og trygt som muligt for 
både dig og dine pårørende.

Visitationsenheden
I visitationen kan du søge om hjælp til personlig pleje og 
praktisk hjælp, herunder hjemmetræning, madservice, 
nødkald, socialpædagogisk støtte til fysisk handicappede, 
ældre- og plejebolig, aflastningsophold, genoptræning og 
vedligeholdelsestræning samt kørsel til træning på kommu-
nens træningscentre.

Træningsafdelingen
Som en del af rehabiliteringen tilbyder Frederikshavn Kom-
mune genoptræningsforløb. Genoptræningen varetages af 
træningsområdets specialiserede neuroteams og gennemfø-
res i samarbejde med bl.a. talepædagog og tværkommunale 
og regionale rehabiliteringsinstitutioner. 

Den fysio- og ergoterapeutiske genoptræning kan foregå i 
træningscentret, i borgerens eget hjem og nærmiljø samt i 
forbindelse med aflastnings- og genoptræningsophold. 

Sundhedscentre
En hjerneskade kan i nogle tilfælde betyde, at du skal være 
ekstra opmærksom på dit helbred. I Frederikshavn Kommu-
nes sundhedscentre kan du få råd og vejledning om sund-
hedsfremme og forebyggelse. Sundhedscentrene tilbyder 
vejledning og kurser om kost, rygning, alkohol og motion.

Hjælpemiddelenheden
Borgere, der gennemgår neurorehabilitering, har mulighed 
for at søge om støtte til hjælpemidler. Hjælpemidler leveres 
af Hjælpemiddeldepotet på hverdage. Der er også mulighed 
for, at du eller dine pårørende selv kan afhente hjælpemid-
let efter aftale med en terapeut i Hjælpemiddelenheden.

Socialenheden
Socialenheden bevilger ydelser til voksne borgere indenfor 
handicap, psykiatri, socialt udsatte og misbrugsområdet. So-
cialenheden arbejder tæt sammen med visitationsenheden. 

Aktivitetscentre
Frederikshavn Kommune har en række aktivitetscentre for 
bogere over 60 år. Centrene tilbyder motion, kreative akti-
viteter, sammenkomster og forskellige typer undervisning. 

Jobcenter
Selvom du har nedsat arbejdsevne, er der forskellige mu-
ligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
Jobcentrets personale kan rådgive dig om muligheden for 
fleksjob eller revalidering.

Læs mere om dine muligheder på

frederikshavn.dk
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HOW TO OPTIMIZE THE 
TREATMENT OF PATIENTS WITH 
DYSPHAGIA IN COOPERATION 
WITH HOSPITAL AND MUNICIPALITIES
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Dorte Melgaard1, Development Therapist, PhD student • Line Lykke Jensen2, Occupational therapist • Marlene Ditlev Pedersen3, Occupational Therapist 
1Center for Clinical Research, Vendsyssel Hospital/Aalborg University, Denmark • 2Hjoerring Municipalities, Denmark • 3Frederikshavn Municipalities, Denmark

BACKGROUND
In Denmark there is minimal focus on dysphagia among patients with communi-
ty-acquired pneumonia (CAP). Dysphagia is a highly prevalent clinical finding in 
elderly patients with CAP. Consequences of dysphagia can be aspiration pneumo-
nia, malnutrition, anxiety, depression, social isolation and death. Studies are doc-
umenting a high frequency of readmission among patients with dysphagia. The 
primary aim of the study was to prove the prevalence of dysphagia among pa-
tients with CAP and to determine if a collaborative effort reduces the risk of read-
mission and death.

METHOD
This cross-sectional study with longitudinal follow-up included patients (18 
years+) hospitalised with CAP at Vendsyssel Hospital, Denmark, from 1 Sep-
tember 2013 to 31 March 2014. The patients were continuously included and 
screened for dysphagia with the standardised volume-viscosity swallow test 
(V-VST). The occupational therapist and a dietician in the municipalities visited 
the patient 21 days after discharge, where the patient was retested and launched 
a multidisciplinary approach.  
Mortality and readmission were registered 30, 180 and 360 days after discharge.

CASE
Christian is a retired 62-year-old man who is often hospitalised due to pneu-
monia. He is well known to have chronically obstructive pneumonia disease 
and minor stroke sequela. He is independent in his daily life and has few so-
cial contacts.  

During the six months prior to Christian being diagnosed with dysphagia, he 
was hospitalized 9 times (3-6 days every time). He called 112 and was trans-
ported to the hospital by ambulance, and when he was discharged he was 
taken home with transportation paid for by the hospital.

When Christian was diagnosed with dysphagia the municipality was informed 
and an intensive intervention was launched: an occupational therapist and a 
dietician visited him in his home and initiated training and information tar-
geted dysphagia.  

During the following six months after diagnosis, Christian was hospitalised 4 
times and he was still transported by an ambulance to the hospital, and had 
his transportation home after being discharged paid by the hospital.

CALCULATION

Before diagnose
Hospitalised  (9 x 22.844 DKK)   205.596 DKK 
Transport to the hospital and back (9 x 6.259 DKK)   56.331 DKK
Total 261.927 DKK

Intervention in the municipality
Occupational therapist and dietician (24 contacts)     17.316 DKK

Hospitalised (4 x 22.844 DKK)   91.376 DKK
Transport to the hospital and back (4 x 6.259 DKK)     25.036 DKK
Total 133.728 DKK

Saving 128.199 DKK
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RESULT
In the study 154 patients with CAP were recruited (45.1% female, mean age 77.1 
years). In the group 35.85% of patients had dysphagia; 38.89% for patients 70 
years+.

Patients with dysphagia were older; more of them were living in nursing homes 
and showed lower functional status. They had a higher frequency of readmission 
and prevalence of comorbidity. 

Patients with dysphagia and pneumonia were discharged after a mean of 9.6 days 
as compared to a mean of 7.9 days for patients with pneumonia.
360 days after discharge 80.2% of the patients with pneumonia were alive com-
pared to 28.3% of the patients with pneumonia and dysphagia.

There is no significant change in number of patients rehospitalised (P=0.423). 
However rehospitalisation is more frequent in the group of patients with dyspha-
gia.

CONCLUSION 
Close cooperation between the hospital and municipalities around the rehabilita-
tion of patients with dysphagia seems to reduce the number of readmissions.
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Paradigmeskiftet betyder kort fortalt, at vi i langt 

højere grad ser borgeren som en aktiv medspiller 

i indsatsen. Det betyder samtidig, at kommunens 

indsats, i forlængelse heraf, bliver at levere hjælp 

til selvhjælp. Det overordnede formål med tilgan-

gen er at øge borgernes evne til at mestre eget liv, 

idet vi har en forventning om, at dette vil føre til 

øget livskvalitet.

Der er i Socialpsykiatriplanen udvalgt fem

indsatsområder for de kommende år.

De fem indsatsområder er:

 y Recovery og rehabilitering

 y Borgeren i centrum/ professionalisering af indsatsen

 y Velfærdsteknologi

 y Sundhed

 y Samskabelse

Indsatsområderne er sammenhængende, og danner 

tilsammen retningen for den overordnede ambi-

tion, som er at gøre borgerne så selvhjulpne som 

muligt. Indsatsområderne skal endvidere ses i sam-

menhæng med visionen på social- og sundheds-

området, hvor målet er, at de borgere, der kan selv, 

skal selv.

Indsatsområderne og den overordnede retning vil 

blive beskrevet i Socialpsykiatriplanen.

Den seneste Socialpsykiatriplan i Frederikshavn Kommune blev udarbejdet 

i 2010, og siden dengang er der sket en stor udvikling på psykiatriområdet 

- både i Frederikshavn Kommune og på landsplan. Det er derfor tid til at 

udvikle nye rammer for indsatsen i de kommende år.

FORORD

Socialpsykiatriplanen skal tjene følgende formål:

 y  Kortlægge og beskrive psykiatriområdet som det 

ser ud i dag

 y  Angive retningen for de næstkommende års 

 udvikling af området i kommunen

 y  Udgøre en overordnet ramme for psykiatriområdet 

i Frederikshavn Kommune

3

Socialpsykiatriplanen 2015-18 markerer et 

para digmeskifte på socialpsykiatriområdet. 

Ændringen er allerede sat i gang i Frederiks-

havn Kommune, og denne Socialpsykiatriplan 

markerer, at udviklingen vil blive yderligere 

intensiveret i de kommende år. 



Socialpsykiatriplanen skal ses som et supplement 

til handicappolitikken og kommunens øvrige poli-

tikker, idet planen angiver retningen for de næst-

kommende års udvikling på socialpsykiatriområdet 

i Frederikshavn Kommune. Socialpsykiatriplanen er 

derfor også udarbejdet, så indsatsområderne træk-

ker i samme retning som Frederikshavn Kommu-

nes strategiske fokuspunkter og øvrige politikker og 

planer. 

Socialpsykiatriplanen er udtryk for de visioner, øn-

sker og planer, Socialudvalget har for psykiatri-om-

rådet. Dokumentet tegner samlet set et billede af, 

hvordan området ser ud i dag, og hvordan vi ønsker 

det skal udvikle sig i de kommende år. Planen er 

tænkt som et levende dokument, der løbende revi-

deres i forhold til, hvor langt vi er nået på de en-

kelte områder.

Socialpsykiatriplanen er blevet til i en proces, hvor 

brugere, medarbejdere og ledere har været invol-

veret, ligesom den bygger på input fra Ældrerådet, 

Handicaprådet og Socialudvalget.

I forlængelse af målsætningen om at se borgeren 

som en aktiv medspiller i indsatsen, har det væ-

ret særligt centralt at inddrage borgerne i arbejdet. 

Inddragelsen af borgerne er derfor beskrevet nær-

mere i det følgende afsnit.

Psykiatriområdet er et kerneområde for Socialudvalget, og det er af stor 

betydning, at Frederikshavn Kommune kan tilbyde rammer,

der letter hverdagen for personer med en sindslidelse

og deres pårørende mest muligt.

Rammerne på socialpsykiatriområdet i 

Frederikshavn Kommune udstikkes overordnet 

gennem kommunens Handicappolitik, der 

danner en overordnet ramme for arbejdet på 

handicap- og psykiatriområdet.

OM SOCIALPSYKIATRIPLANEN

4



Inddragelsen af borgerne i udarbejdelsen af denne 

plan har fulgt to spor: 

 y  Dels er der foretaget en brugertilfredshedsunder-

søgelse, hvor borgerne har haft mulighed for at 

komme med deres vurdering af den støtte, de 

modtager fra Socialpsykiatrien på nuværende 

tidspunkt. 

 y  Derudover har borgerne haft mulighed for at kom-

me med deres bud på de væsentligste udviklings-

områder for Socialpsykiatrien i de kommende år.

For at afdække borgernes tilfredshed med den ek-

sisterende indsats, er der i efteråret 2014 foretaget 

en brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfreds-

hedsundersøgelsen er en opfølgning på en tidlige-

re undersøgelse, som blev foretaget i begyndelsen 

af 2012.

I brugertilfredshedsundersøgelsen blev borger-

ne gennem 10 spørgsmål spurgt om deres tilfreds-

hed med det tilbud, de modtager i Socialpsykiatrien 

i dag. Borgerne blev ligeledes bedt om at vurdere, 

hvorvidt støtten bidrager til, at de bliver bedre til 

at klare sig selv, og til at de får en bedre hverdag.

Udover tilfredsheden med den eksisterende indsats, 

er borgerne blevet bedt om at vurdere, hvilke om-

råder de mener, det er væsentligt at udvikle i So-

cialpsykiatrien. Dette er foregået gennem tre åbne 

spørgsmål, hvor borgerne blandt andet har svaret 

på, hvad de synes Socialpsykiatrien skal blive bedre 

til i de kommende år.

Indsamlingen af bidrag blev kickstartet i forbindel-

se med Sindets Dag den 10. oktober 2014, hvor der 

blev afholdt et arrangement på hvert af de tre støt-

tecentre i Frederikshavn Kommune. Her blev bor-

gerne, som en del af arrangementet, bedt om at 

besvare ovenstående spørgsmål. De borgere, som 

ikke havde mulighed for at deltage, har siden haft 

mulighed for at besvare spørgsmålene i et udleveret 

spørgeskema.

Borgernes besvarelser indgår som en del af grund-

laget for udvælgelsen af kommende indsatsområ-

der i Socialpsykiatrien. Der vil i denne plan løben-

de blive henvist til borgernes bidrag, blandt andet 

gennem citater fra besvarelserne.

PROCESSEN BAG SOCIALPSYKIATRIPLANEN
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Som nævnt i indledningen, vil vi i Socialpsykiatrien i langt højere grad

se borgeren som en aktiv medspiller i indsatsen i de kommende år.

Dette gælder i det daglige arbejde, men også i udviklingen af

eksisterende og nye tilbud.

Derfor har det været helt centralt også at ind-

drage borgerne i forbindelse med udarbejdel-

sen af en ny Socialpsykiatriplan. Det har lige-

ledes været væsentligt, at borgernes bidrag i 

høj grad er styrende for udvælgelsen af kom-

mende indsatsområder i Socialpsykiatrien. 



Når vores overordnede formål er at gøre borgerne 

så selvhjulpne som muligt, er det således ud fra en 

forventning om, at det vil føre til øget livskvalitet, 

når borgernes evne til at mestre eget liv øges. 

Det er ligeledes udgangspunktet, at alle borgere er 

motiverede for i størst muligt omfang at være uaf-

hængige af andres hjælp.

I forlængelse af disse antagelser, bliver Socialpsy-

kiatriens opgave at fremme den enkeltes mulighe-

der for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. 

Det bliver samtidig et centralt udgangspunkt, at de 

borgere, der kan selv - skal selv.

Frederikshavn Kommunes værdier på handicap- og 

psykiatriområdet er defineret i Handicappolitikken. 

Værdierne er:

 y Selvbestemmelse og medansvar.

 y Respekt og ligeværdighed.

 y  Accept og anerkendelse af forskellighed. Og at se 

forskellighed som en ressource.

 y Helhed og tidlig indsats.

 y Hjælp til selvhjælp. 

I forlængelse af dette er det væsentligt, at indsat-

sen tager udgangspunkt i den enkelte borgers res-

sourcer og medvirker til at udvikle disse. Det skal 

være den enkelte borgers funktionsniveau og me-

stringsevne, der er afgørende, og ikke den psykia-

triske diagnose i sig selv.

Det ovennævnte leder samlet set frem til den over-

ordnede målsætning og vision, som er, at Social-

psykiatriens indsats skal medvirke til at gøre bor-

gerne så selvhjulpne som muligt.

Som nævnt står Socialpsykiatrien overfor et paradigmeskifte

i den kommende tid. Paradigmeskiftet bygger på en række grundlæggende 

antagelser, som i det følgende vil blive præsenteret.

Overordnet tager vi udgangspunkt i en 

antagelse om, at der er en sammenhæng 

mellem en høj grad af selvhjulpenhed og en 

høj grad af livskvalitet.

VISION OG VÆRDIER
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Det er et centralt omdrejningspunkt for 

Frederikshavn Kommunes indsats på 

psykiatriområdet, at den leveres som hjælp 

til selvhjælp, og at den dermed hjælper 

borgeren til at blive uafhængig af andres 

hjælp i videst muligt omfang.
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Socialpsykiatrien varetager Frederikshavn Kommunes opgaver efter 

Serviceloven i forhold til voksne borgere med en sindslidelse og psykisk 

sårbare borgere. Organisatorisk er Socialpsykiatrien en del af Center for 

Handicap og Psykiatri, som er en del af Socialudvalgets budgetområde.

Socialpsykiatrien har døgntilbud, dagtilbud 

og tilbud til borgere i eget hjem. Socialpsyki-

atriens målgruppe er borgere med behov for 

støtte i hverdagen på grund af nedsat funkti-

ons- eller mestringsevne. 

Støtten kan være individuel støtte til den en-

keltes evne til at mestre hverdagslivet, men 

den kan også bestå af at skabe rammer for, 

at borgeren kan udvikle sig og deltage i me-

ningsfulde fællesskaber som beskæftigelse, 

uddannelse, netværk og foreningsliv.

Figur 1: Socialpsykiatrien Frederikshavn Kommune

Misbrugsbehandling 

og Socialt udsatte

SocialpsykiatrienHandicapafdelingen

Støttecenter 

Sæby

Støttecenter

Frederikshavn

Støttecenter 

Skagen
Mariested

Center for Handicap og Psykiatri
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Mariested

Mariested er et specialiseret socialpsykiatrisk botil-

bud til 44 beboere med behov for omfattende so-

cialpædagogisk støtte. Målgruppen er borgere, der 

har brug for omfattende hjælp i form af daglig støtte 

og struktur til at håndtere hverdagen. På Mariested 

er der personaledækning 24 timer i døgnet.

 

Mariested er beliggende i Sæby. I 2012 blev en større 

ombygning og modernisering afsluttet.

De Socialpsykiatriske Støttecentre

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, 

som er beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. 

Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstil-

bud på støttecentrene og en bostøtte- og kontakt-

persons   ordning, hvor støtten fortrinsvis gives i bor-

gerens hjem.

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene 

er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne 

med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold 

til de ønsker, de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt 

til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen 

kan yde støtte på mange forskellige måder og ek-

sempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige 

og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde 

hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til 

udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.  

Øvrige tilbud

Udover de tilbud, som er organisatorisk forankret i 

Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune, er der 

flere tilbud, som har tilknytning til området.

Fontænehuset er en selvejende institution, som 

modtager et årligt driftstilskud fra Frederikshavn 

Kommune. Fontænehuset er et rehabiliteringstilbud 

til voksne sindslidende, og formålet er at øge husets 

medlemmers muligheder for at opnå en ligeværdig 

tilværelse i samfundet ved at styrke selvværd, an-

svarlighed og sociale færdigheder. 

Fontænehuset er et uvisiteret dagtilbud, hvor bor-

gerne har mulighed for at deltage i en række aktivi-

teter i huset.

Til Frederikshavn Støttecenter er desuden tilknyttet 

et skoleprojekt for sindslidende - kaldet Lilleskolen 

for Voksne. Ligesom Fontænehuset er Lilleskolen en 

selvejende institution, som modtager støtte fra Fre-

derikshavn Kommune. 
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Støttecenter Skagen

Støttecenter

Frederikshavn

Støttecenter Sæby

Mariested

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Socialpædagogisk støtte

Aktivitets- og samværstilbud

Socialpædagogisk støtte

Aktivitets- og samværstilbud

Socialpædagogisk støtte

Botilbud

Ydelser

SEL § 104

SEL § 85

SEL § 104

SEL § 85 

SEL § 104

SEL § 85

SEL § 85 & ABL § 105

Antal brugere Dec. 2014

32

39

66

163

40

53

42 pladser og 2 

midlertidige pladser



Sagsbehandlingen tager afsæt i en udredning 

af nye borgeres situation og funktionsniveau. 

 Udredningen foregår i dialog med borgeren og even-

tuelt ved  inddragelse af distriktspsykiatrien. Med 

 udgangspunkt i denne udredning lægges en plan for 

borgerens  videre forløb. Denne plan tilrettelægges 

med  beskrivelse af formål og mål, som borgeren skal 

opnå gennem det tilrettelagte forløb, og de indsat-

ser som Socialpsykiatrien er ansvarlig for.

På baggrund af det tilr ettelagte forløb og Social-

psykiatriens indsats foretager Socialenheden løben-

de opfølgninger. Opfølgningerne tager udgangs-

punkt i, om borgeren har opnået de skitserede mål 

ved begyndelsen af forløbet, samt hvilke ændrede 

tiltag dette kalder på. Dette foregår i tæt dialog og 

 samarbejde mellem borger, udfører og myndighed.

Organiseringen omkring borgeren kan visualiseres i 

nedenstående figur.

Arbejdet på psykiatriområdet tager udgangspunkt i 

et  Kvalitetskatalog, hvor lovgrundlaget og de politisk 

besluttede kvalitetsstandarder er beskrevet. Kvalitet-

skataloget er den fælles referenceramme, som bor-

gere, myndighed, udfører og politikere kan tale og 

handle ud fra.

Det ligeværdige samarbejde mellem borger,

udfører (Socialpsykiatrien) og myndighed (Socialenheden)  

På psykiatriområdet er Socialenheden i 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed 

en central samarbejdspartner. Her varetages 

sagsbehandlingen af borgerens sag, og det er 

her bevilling og mål fastsættes, ligesom der 

foretages opfølgning på overordnede aftaler 

og justering af bevillinger.

ORGANISERING I FREDERIKSHAVN KOMMUNE
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BORGER

”Ved hvad der er
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Foreninger 
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Venner,

bekendte 

og netværk

Samarbejde 

og sammen-

hold på tværs



De kortere indlæggelser betyder, at den kommuna-

le psykiatri skal varetage flere opgaver end tidlige-

re. Ligeledes peger undersøgelser på, at de danske 

kommuner oplever en øget tilgang af borgere, som 

er sygemeldt som følge af eksempelvis stress eller 

depression.

Psykiatriområdet er karakteriseret ved, at der er en 

lang række forskellige aktører i både kommuner og 

regioner. Derfor er det nødvendigt med en høj grad 

af koordinering mellem de forskellige parter.

Denne koordinering sker blandt andet gennem 

sundhedsaftalerne, som indgås mellem Region 

Nordjylland og de nordjyske kommuner. 

Sundhedsaftalerne udarbejdes en gang i hver valg-

periode i forhold til en række indsatsområder, 

hvoraf psykiatrien er i blandt. 

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre koordi-

nering og sammenhæng indsatsen indenfor sund-

hedsområdet med det formål at sikre sammenhæn-

gende patientforløb, der går på tværs af region og 

kommuner.

I Frederikshavn Kommune er der et formaliseret 

samarbejde med den regionale psykiatri. Blandt 

andet i forhold til borgere med en dobbeltdiagnose.

TENDENSER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET 
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Ligesom det er tilfældet på sundhedsområdet, er udviklingen på 

psykiatriområdet præget af en opgaveglidning, der betyder,

at de kommunale opgaver er under forandring.

En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut 

viser, at antallet af borgere, som er i kontakt 

med den regionale psykiatri er steget med 40 

% fra 2000 til 2008. Andelen af patienter, som 

bliver indlagt, er i samme periode faldet med 

30 %, ligesom det samlede antal sengedage 

er faldet med 20 %.



SAMARBEJDSPARTER OG SNITFLADER

12

Social-

psykiatrien

Center for 
Handicap og 

Psykiatri

Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed

Center for
Skole

Center for
unge

Center for 
Sundhed
og Pleje

Center for
kultur

Center 

for 

Familie

Center for
Arbejds-
marked

Ministerier:

Sundheds-, Social-, mv.

Interesse-

organisationer

Handicaprådet

Øvrige Råd/Udvalg:

Bruger-pårørenderåd mm.

Uddannelses-institutioner: 

AAU, UCN, mm.

NT

Frivillige foreninger

Private 

entreprenører

Andre 

kommuner

Region 

Nordjylland

KL



De væsentligste indsatsområder for udviklingen af 

indsatsen på Socialpsykiatriområdet i årene  

2015–2018 er:

1. Recovery og rehabilitering

2.  Borgeren i centrum/professionalisering af  ind-

satsen

3. Velfærdsteknologi

4. Sundhed

5. Samskabelse

Indsatsområderne skal forstås som overskrifter, som 

hver især rummer flere forskellige temaer.

Tilsammen markerer indsatsområderne retningen 

for de kommende års udvikling af Socialpsykiatrien, 

hvor den overordnede målsætning og vision er, at 

Socialpsykiatriens indsats skal medvirke til at gøre 

borgerne så selvhjulpne som muligt.

Visionen om selvhjulpenhed er gældende for hele 

social- og sundhedsområdet, og borgernes bidrag 

til denne Socialpsykiatriplan viser tydeligt, at de 

grundlæggende antagelser, som visionen om selv-

hjulpenhed bygger på, er gældende for Socialpsyki-

atriens målgruppe.

I det følgende præsenteres de fem indsatsom-

råder, som skal medvirke til at virkeliggøre visi-

onen om selvhjulpenhed i Socialpsykiatrien i de 

kommende år.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN I FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2015 – 2018
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Fra vores daglige interaktion med borgerne ved vi, at det største ønske for 

langt de fleste er at være i stand til at klare sig selv. Denne konklusion går 

igen i borgernes besvarelser på spørgsmålene til denne plan, hvor ønsket om 

at være i stand til at klare sig selv er gennemgående.

Adspurgt hvad der er det vigtigste i forhold 

til Socialpsykiatriens støtte, svarer borgerne 

blandt andet:

”At jeg får øvet mig i de sociale evner,  

som jeg mangler”

”At være sammen med psykisk syge i 

helbredelse eller skulle jeg skrive bedring”

”Hjælpen til at komme videre i livet”

”At det er med til, at jeg får så ”normalt”

et liv som muligt”

”At kunne klare de ting i hjemmet selv”



Udgangspunktet for Socialpsykiatriens indsats er, at 

det er muligt at komme videre i livet og at en psy-

kisk lidelse er en midlertidig tilstand. Der skelnes 

mellem at komme sig helt og at komme sig socialt:

 y  At komme sig helt betyder at opleve sig symp-

tomfri og efterfølgende være i stand til at anskue 

sin egen funktionsnedsættelse som en afgrænset 

periode. 

 y  At komme sig socialt betyder, i forhold til Social-

psykiatriens målgruppe, at personen stadig har 

kliniske tegn på en psykisk lidelse, men at symp-

tomerne ikke forhindrer, at personen deltager i 

det sociale liv.

For Socialpsykiatriens målgruppe handler recovery 

for den enkelte borger om at opnå et psykisk, fy-

sisk og socialt funktionsniveau, som gør det muligt 

at skabe en tilværelse på egne præmisser. Forskning 

viser, ifølge blandt andet Socialstyrelsen, at 60 % 

af alle, der rammes af en sindslidelse, kommer sig 

helt eller delvist2. 

Der er udarbejdet en pædagogisk referenceramme 

for Socialpsykiatrien, hvor de grundlæggende tan-

ker omkring recovery er beskrevet. Den pædagogi-

ske referenceramme vil blive tilpasset og uddybet 

yderligere i den kommende periode.

Støtte til at komme videre i livet står også centralt 

for Socialpsykiatriens brugere, når de skal beskrive, 

hvad der er vigtigt i forhold til den støtte, de mod-

tager. Adspurgt hvad der er det vigtigste ved Social-

psykiatriens indsats, svarer en borger eksempelvis:

”Hjælpen til at komme videre i livet”

Recovery er tæt knyttet til begrebet rehabilitering. 

Rehabilitering skal, ifølge hvidbogen omkring reha-

bilitering3, forstås som en målrettet og tidsbestemt 

samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og 

fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i 

risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysi-

ske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår 

et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering 

baseres på borgerens hele livssituation, og beslut-

ninger består af en koordineret, sammenhængende 

og videnbaseret indsats. 

2 Socialstyrelsen: Bladet Socialpsykiatri - Nr. 4 Tema: Socialpsykiatrien i bevægelse 2011
3  Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg-

Centret

Recovery betyder at komme sig af en psykisk lidelse. Udgangspunktet er 

derfor, at mennesker kan komme sig, og at vi ikke betragter livssituationen 

som kronisk. Dermed bliver opfattelsen af en sindslidelse mere dynamisk, 

hvilket også betyder, at Socialpsykiatriens opgave i høj grad bliver at 

understøtte borgerne i at komme videre i livet. 

Recovery er ikke et nyt begreb i Socialpsykia-

trien i Frederikshavn Kommune. Der er alle-

rede kendskab til tilgangen, ligesom der er 

udarbejdet en pædagogisk referenceramme, 

som beskriver, hvordan vi vil arbejde med re-

covery. 

I de kommende år vil vi sætte yderligere fokus 

på den faglige tilgang, og recovery er derfor 

udvalgt som et indsatsområde i denne plan.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 1. RECOVERY OG REHABILITERING
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Konkret betyder tilgangen, at Socialpsykiatriens 

bostøtte skal være målrettet og i udgangspunktet 

tidsbegrænset med fokus på at sikre, at borgerne på 

sigt kan klare sig selv i videst muligt omfang. Der 

skal dog også være mulighed for en længerevaren-

de indsats.

Tilgangen betyder også, at der skal være en gli-

dende overgang til arbejdsmarkedet. Socialpsyki-

atrien vil derfor i de kommende år arbejde for, at 

genetablering eller etablering af en position på ar-

bejdsmarkedet for mange borgere bliver en naturlig 

del af et forløb i Socialpsykiatrien. 

Som en anden del af dette fokusområde, vil vi i So-

cialpsykiatrien have øget fokus på, at indsatsen 

rent faktisk virker for borgerne. Det er afgørende, at 

Socialpsykiatriens indsats skaber en positiv foran-

dring for borgerne, og vi vil derfor i de kommende 

år i højere grad arbejde med effekten af indsatsen. 

Effektorienteringen bliver særligt væsentlig, når 

det overordnede formål med arbejdet bliver at gøre 

borgerne så selvhjulpne som muligt. Når målet er 

at gøre borgerne selvhjulpne, bliver et af midlerne, 

at vi løbende følger op på de fremskridt borgeren 

gør og måler på progressionen.

Arbejdet med effekt af indsatsen tager således ud-

gangspunkt i visionen om, at Frederikshavn Kom-

munes indsats skal medvirke til at gøre borgerne 

så selvhjulpne som muligt. Med denne vision som 

pejlemærke, vil vi i Socialpsykiatrien løbende have 

fokus på, at indsatsen rent faktisk hjælper til, at 

borgerne bliver mere selvhjulpne.

Derfor vil vi i de kommende år: 

 y Arbejde kontinuerligt med den faglige tilgang.

 y  Fastholde fokus på, at Socialpsykiatriens  arbejde 

skal være orienteret mod at hjælpe borgerne 

 videre og at gøre dem så selvhjulpne som muligt.

 y  Arbejde med kontinuerligt fokus på effekten for 

borgeren af indsatsen.

 y  Udarbejde handleplaner for implementering af 

visionen om selvhjulpenhed.
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I sammenhæng tegner begreberne recovery 

og rehabilitering et tydeligt billede af den 

retning, der skal være det overordnede fo-

kus i Socialpsykiatrien i de kommende år. Det 

handler om at gøre borgerne så selvhjulpne 

som muligt, og i forlængelse heraf bliver So-

cialpsykiatriens opgave at støtte og motivere 

borgerne til at opnå dette mål.



Besvarelserne fra brugerne tyder dog på, at dette 

ikke er så udpræget i Socialpsykiatrien i Frederiks-

havn Kommune. Adspurgt hvad der er vigtigt i for-

hold til den nuværende støtte fra Socialpsykiatrien, 

svarer en borger:

”At jeg bliver lyttet på og taget alvorligt. Og ikke er 

en ”paragraf”

I de kommende år vil vi i endnu højere grad sæt-

te borgeren i centrum, og se konkret på, hvad den 

enkelte borger har behov for. Udgangspunktet for 

indsatsen skal være den enkelte borgers funktions-

niveau og mestringsevne. Opgaven for Socialpsykia-

trien er at tage udgangspunkt i den enkelte borgers 

ressourcer og at medvirke til at udvikle disse.

At tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i 

forbindelse med hjælp og støtte er ikke noget nyt 

fænomen. Det er beskrevet af Søren Kierkegaard al-

lerede i det 19. århundrede:

Dette stemmer overens med den overordnede visi-

on for området, hvor formålet med indsatsen er at 

gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. En aktiv 

inddragelse af borgeren er ligeledes en del af fun-

damentet i rehabilitering, hvor udgangspunktet er 

en samarbejdsproces med borgerens motivation, 

ønsker og behov er i centrum.

Fokus på at sætte borgerens oplevelse i centrum 

bliver startet med denne Socialpsykiatriplan, hvor 

de borgere, som modtager støtte fra Socialpsykia-

trien, er blevet spurgt om deres oplevelse af ind-

satsen. Generelt viser besvarelserne, at borgerne 

er meget tilfredse med den støtte, de modtager. I 

brugertilfredshedsundersøgelsen svarer cirka 73 % 

af borgerne, at de i høj grad er tilfredse med den 

støtte, de modtager. En borger udtaler:

”Trods en aldersforskel på 16 år, har vi et formida-

belt samarbejde”

Enkelte af de adspurgte borgere giver dog også ud-

tryk for et ønske om at blive involveret yderlige-

re. Adspurgt hvad Socialpsykiatrien kan gøre bedre, 

svarer en borger:

”At inddrage brugerne i de beslutninger, som ved-

rører dem”

En anden borger svarer på samme spørgsmål:

”Blive bedre til at udnytte de ressourcer, som bor-

geren har”

Traditionelt har danske kommuner generelt haft stor fokus på de ydelser,

vi leverer til borgerne. Det har i høj grad handlet om at tage

udgangspunkt i at levere en defineret serviceydelse i et bestemt

antal timer om ugen eller måneden.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 2. BORGEREN I CENTRUM/ PROFESSIONALISERING AF INDSATSEN
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Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et men-

neske hen til et bestemt sted, må man først 

og fremmest passe på at finde ham der hvor 

han er, og begynde der. Dette er hemmelig-

heden i al hjælpekunst.

Søren Kierkegaard



Borgerens oplevelse i centrum handler om at vende 

tingene rundt og sætte borgeren i centrum ved at 

se på ydelser og aktiviteter med borgerens øjne. 

Det kan blandt andet ske ved at inddrage borgere 

i arbejdsgrupper, der skal udvikle de eksisterende 

tilbud i Socialpsykiatrien. Der er allerede eksempler 

på projekter, hvor borgerne indgår i arbejdsgrup-

per på lige fod med medarbejdere og ledere, og vi 

vil arbejde for at denne praksis bliver mere udbredt 

i de kommende år.

I de kommende år vil Socialpsykiatrien arbejde for 

at vende tankegangen i forhold til involvering af 

borgerne i udviklingsaktiviteter: Hvor der tidlige-

re har skullet være gode argumenter for at inddrage 

borgeren i projekter, skal det fremadrettet være til-

gangen, at der skal være gode argumenter for ikke 

at inddrage borgerne.

Foruden at fokusere på borgerens oplevelse, bliver 

professionalisering af indsatsen et centralt fokus-

område på psykiatriområdet i Frederikshavn Kom-

mune i de kommende år. Professionalisering af 

indsatsen vil bestå af en række forskellige indsat-

ser, der involverer både borgere, ledere og medar-

bejdere i Socialpsykiatrien.

Professionalisering af indsatsen skal forstås som en 

beskrivelse af, at medarbejdernes faglighed supple-

res med en forståelse for de rammer, indsatsen le-

veres indenfor. Derfor iværksætter Socialpsykiatrien 

i 2015 blandt andet en opkvalificering af samtlige 

medarbejdere.

1717

Derfor vil vi i de kommende år:

 y  Se borgerne som en aktiv medspiller i det 

 daglige arbejde og i udviklingen af nye 

 initiativer og tilbud.

 y  Arbejde på, at Socialpsykiatriens indsats ta-

ger udgangspunkt i den enkelte borgers 

funktions niveau og mestringsevne.

 y  Sætte ind med kompetenceudvikling af 

samtlige medarbejdere i Socialpsykiatrien.



Velfærdsteknologi er i de senere år kommet højt på 

den nationale dagsorden i Danmark. Det er blevet 

et tema ud fra en forventning om, at det kan med-

virke til at skabe bedre kvalitet for borgerne, samti-

dig med at der sikres større effektivitet i udførelsen 

af den offentlige service og bedre arbejdsvilkår for 

medarbejderne.

Som en del af vores fokus på velfærdsteknologi vil 

alle ledere i Socialpsykiatrien i 2015 gennemføre et 

modul på diplomuddannelsen i ledelse med sær-

ligt fokus på implementering af velfærdsteknolo-

gi. Ligeledes gennemføres i løbet af 2015 et projekt 

omkring brug af loftlifte, hvor blandt andet forflyt-

ningsvejledere sendes på videreuddannelse.

Som et konkret eksempel på en teknologibaseret 

løsning deltager Socialpsykiatrien sammen med 8 

andre nordjyske kommuner i et projekt om afprøv-

ning af online bostøtte.

Projektet startes op den 1. januar 2015 og forventes 

afsluttet 1. juni 2016. Det overordnede formål med 

projektet er at afprøve anvendelsen af velfærdstek-

nologi indenfor det socialpsykiatriske område, så 

der skabes viden om effekten for såvel borgere som 

for medarbejdere og organisationen.

Projektet forventes at belyse mulighederne for at 

kunne levere ydelser på en ny måde samtidigt med 

at organisationen forventes at opnå bedre udnyt-

telse af tidsforbrug og økonomi gennem blandt an-

det mindre kørsel.

Velfærdsteknologi er teknologiske løsninger, som kan være en hjælp for 

borger og/eller medarbejder, og som kan medvirke til at understøtte 

leveringen af velfærdsydelser. Velfærdsteknologi er udvalgt som et 

indsatsområde i Frederikshavn Kommunes Handicappolitik, og vil også være 

et centralt fokusområde i Socialpsykiatrien i de kommende år.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 3. VELFÆRDSTEKNOLOGI
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Vi vil i de kommende år: 

 y  Have fokus på at oprette projekter, hvor vi 

afprøver forskellige former for velfærds-

teknologi.

 y  Arbejde for at styrke kendskabet til 

 velfærdsteknologi blandt ledere og 

 med arbejdere i Socialpsykiatrien.

 y  Uddanne alle ledere i Socialpsykiatrien i 

implementering af velfærdsteknologiske 

løsninger.

I Socialpsykiatrien ser vi, at 

velfærdsteknologiske løsninger kan bruges 

som en måde at øge selvbestemmelse, 

livskvalitet og aktiv deltagelse i samfundslivet 

på for borgerne. I forlængelse af det 

overordnede fokus på at gøre borgerne så 

selvhjulpne som muligt, er det derfor oplagt, 

at vi i de kommende år vil have yderligere 

fokus på velfærdsteknologi.



1919

Sundhed er særligt væsentligt indenfor Socialpsyki-

atrien i forhold til begrebet ulighed i sundhed, som 

også er et af temaerne i Frederikshavn Kommunes 

sundhedspolitik. Ulighed i sundhed dækker over 

det faktum, at der – også i Frederikshavn Kommu-

ne  – er en ulige og skæv fordeling i samfundet for 

så vidt angår sygdom og sundhedsrisici. 

Ser man isoleret på de mest udsatte grupper, vi-

ser undersøgelser fra Socialstyrelsen og Sundheds-

styrelsen, at socialt udsatte borgere er en gruppe, 

der også har store sundhedsmæssige udfordringer, 

og hvis middellevetid er 22 år kortere end resten af 

befolkningen. 

I Frederikshavn Kommune viser kommunens Sund-

hedsprofil fra 2012, at der i Frederikshavn Kommu-

ne er en social ulighed i sundhed på alle de para-

metre, der måles på. Ulighed i sundhed er også på 

nationalt plan et tema. Regeringen har opstillet 7 

nationale mål for danskernes sundhed, og her er 

mindskelse af uligheden i sundhed er udvalgt som 

en af de nationale målsætninger.

I Frederikshavn Kommune kommer sundhed blandt 

andet på dagsordenen gennem et formaliseret ar-

bejde med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespak-

ker i alle centre. Her vil Socialpsykiatrien i løbet 

af denne Socialpsykiatriplans løbetid arbejde med 

samtlige forebyggelsespakker. I 2015 sættes fokus på 

forebyggelsespakkerne vedrørende rygning, alkohol 

og stoffer.

INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 4. SUNDHED

I Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik er det beskrevet, at vi i 

Frederikshavn Kommune arbejder ud fra en bred forståelse af sundhed. Den 

brede forståelse betyder, at vi ser sundhed som andet og mere end fravær af 

sygdom. Sundhed er at have det godt fysisk, psykisk og socialt.

Sundhed er dermed også et vigtigt element 

i hverdagsrehabilitering af borgere med en 

sindslidelse, og er derfor valgt som et ind-

satsområde i denne udviklingsplan. 

Sundhed er valgt som indsatsområde ud fra 

en forventning om, at en øget sundhed vil 

skabe større livslyst, et mere aktivt hverdags-

liv og i sidste ende større tilfredshed blandt 

borgerne. I forhold til at blive selvhjulpen og 

i stand til at klare sig selv, skal sundhed også 

ses som en ressource, som giver mulighed for 

at mestre de daglige udfordringer og belast-

ninger.
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Derudover er der et tilbud om idræt for sindsliden-

de, kaldet Mob Din Krop. Hertil er der knyttet en 

idrætskoordinator, og der tilbydes en række for-

skellige idrætsaktiviteter, blandt andet svømning, 

fodbold, bueskydning og badminton. Borgerne har 

indflydelse på programmet, og aktiviteterne æn-

dres løbende i forhold til aktuelle ønsker. Borgerne 

er endvidere selv instruktører på mange af aktivi-

teterne.

Arbejdet på sundhedsområdet i Frederikshavn 

Kommune tager udgangspunkt i de fem ramme-

sætninger, som er formuleret i Sundhedspolitikken: 

Ulighed i sundhed, den kompetente borger, sund-

hedsfremme, forebyggelse og fra vugge til grav.

I Socialpsykiatrien vil arbejdet med sundhed i man-

ge tilfælde tage udgangspunkt i KRAMM-faktorerne: 

Kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. 

Foruden et øget fokus på fysisk aktivitet, hand-

ler sundhed derfor også om blandt andet kost. Ad-

spurgt hvad Socialpsykiatrien kan blive bedre til i 

de kommende år, lyder et af svarene:

”Maden skal være sundere. Der kunne være økolo-

giske madvarer, som jo er sundere” 

Arbejdet med sundhed har mange facetter, og ar-

bejdet med at øge sundheden i Socialpsykiatrien 

tager ikke udgangspunkt i en enkelt metode. Vi vil i 

de kommende år arbejde bredt med sundhed med 

udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Sund-

hedspolitik og de ideer og projekter, som er beskre-

vet i det ovenstående.

Konkret vil vi de kommende år:

 y  Have fokus på sundhed som en ressource, 

der giver mulighed for at mestre hverdagen 

for borgerne i Socialpsykiatrien.

 y  Arbejde på at implementere relevante 

 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens fore-

byggelsespakker.

 y  Arbejde målrettet på at mindske den sociale 

ulighed i sundhed.

På flere områder er der allerede iværksat sund-

hedsprojekter i Socialpsykiatrien:

På Mariested gennemføres et 3-årigt pilotpro-

jekt med titlen Frisk i naturen. Projektet forsø-

ger med en innovativ tilgang at finde nye veje 

til recovery for beboerne på Mariested. Projek-

tet er det første af sin art i Danmark, og bygger 

blandt andet på, at man i flere andre lande i 

flere år har høstet positive resultater af at an-

vende natur- og fritidsoplevelser som en del af 

både social- og behandlingspsykiatri.
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INDSATSOMRÅDER FOR SOCIALPSYKIATRIEN - 5. SAMSKABELSE

Samskabelse handler om at tænke den offentlige velfærd på en ny måde. 

Begrebet skal i denne sammenhæng forstås som en proces, hvor forskellige 

aktører udvikler velfærd og indsatser sammen. 

Fokus på samskabelse tager udgangspunkt i, at for-

skellige aktører har forskellige tilgange, kompe-

tencer og organiseringer. Vi forventer, at vi med 

inddragelse af civilsamfundet vil kunne udvikle 

indsatsen gennem kombinationen af de forskellige 

ressourcer.

Samskabelse er centralt i Socialpsykiatrien, for selv-

om recovery er en personlig proces, så udfoldes 

denne proces i et socialt rum. Forskning på områ-

det viser, at det langt overvejende er de borgere, 

der har et socialt netværk uden for det psykiatriske 

system, som formår at arbejde sig ud af sindslidel-

sen. 

Blandt de vigtigste faktorer i forhold til omgivelsernes 

påvirkning på recovery er adgang til sociale fællesska-

ber. Omvendt er ensomhed og isolation de faktorer, 

som har størst negativ indflydelse på borgerens mu-

ligheder for at komme sig.

At hjælpe og understøtte borgerne i opbygning af 

relationer, er derfor en af de væsentligste opgaver i 

Socialpsykiatrien. Som professionelle er det ikke So-

cialpsykiatriens opgave at være borgernes netværk. 

Til gengæld er det en væsentlig opgave for Social-

psykiatrien at understøtte, at borgerne kan opbygge 

eller vedligeholde et socialt netværk.

For Socialpsykiatrien handler indsatsområdet 

om at indgå i nye relationer med civilsamfun-

det. Civilsamfundet skal i denne sammenhæng 

forstås bredt, idet der kan være tale om fami-

lie, pårørende, venner, frivillige mv. 

I Frederikshavn Kommune findes en lang ræk-

ke frivillige foreninger og klubber, hvor med-

lemmerne brænder for at bidrage med støtte 

og socialt samvær for kommunens borgere. Det 

er et fokusområde, at Socialpsykiatrien i de 

kommende år inddrager de frivillige i arbej-

det, og er opsøgende i forhold til at indgå i et 

samarbejde med de frivillige foreninger. Vi vil 

i arbejdet med at inddrage frivillige tage ud-

gangspunkt i Frederikshavn Kommunes politik 

for frivilligt socialt arbejde.



Et andet element i inddragelse af civilsamfundet, er 

pårørende til borgere i Socialpsykiatrien.

I Socialpsykiatrien prioriterer vi det gode samarbej-

de med pårørende højt, og vi opfatter pårørende til 

de borgere, som benytter kommunens tilbud, som 

værdifulde samarbejdspartnere, der blandt andet 

kan bidrage med vigtig viden om borgerens livssi-

tuation.

For at sikre de bedst mulige betingelser for samar-

bejdet med pårørende, er der udarbejdet et doku-

ment med titlen ”Rammer for pårørendesamarbej-

de på handicap- og psykiatriområdet”. Dokumentet 

beskriver de juridiske og værdimæssige rammer for 

samarbejde med pårørende, og kan findes på Frede-

rikshavn Kommunes hjemmeside

 

Som med de øvrige indsatsområder er det væsent-

ligt, at inddragelse af pårørende sker med borge-

ren i centrum af eget liv. Det betyder at inddragelse 

og samarbejde med pårørende altid sker med ud-

gangspunkt i borgerens ønske og samtykke og un-

derlagt den enkeltes ret til selvbestemmelse.

 Vi vil i de kommende år:

 y  Være opsøgende i forhold til inddragelse af 

frivillige foreninger i opgaveløsningen.

 y  Arbejde med udgangspunkt i Frederiks-

havn Kommunes Politik for frivilligt socialt 

arbejde.

 y  Prioritere det gode samarbejde med 

 pårørende højt.
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Frederikshavn Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon 9845 9025
www.frederikshavn.dk
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE
CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE
ARBEJDSMILJØ

_______________________________________________________________________________________

Titel: Procedure for beredskabsplaner.

Formål: Sikre at der udarbejdes beredskabsplaner og at disse kan efterleves.
Sikre den enkelte ansatte kvalificeres til at handle ud fra 
beredskabsplanen.

Ansvar: Områdeleder, arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøkoordinator.

Beskrivelse: Områdeleder er ansvarlig for, at der er udarbejdet beredskabsplan og at 
denne ajourføres,  når det er nødvendigt.
Beredskabsplanen består af en række actioncards samt telefontavle.
Beredskabsplanen er kendt af alle medarbejdere.
Beredskabsplanen skal være tilgængelig for alle medarbejdere.

Alle medarbejderne i plejecentre, hj.plejen, køkkener og akt. center
skal modtage instruktion i alarmering og placering af 
brandslukningsmateriel.
Instruktionen foretages af boligforening eller AMR/AMK – 1 gang årligt
Alle fastansatte i plejecentre, hj.plejen, køkkener og akt. center skal have 
brandslukningskursus.
Ved manglende kursus tilmeldes til førstkommende.
Brandslukningskurserne afholdes af Beredskabet.

Arbejdsmiljøgruppen skal under de ½-årlige arbejdsmiljørunderinger
sikre sig tilstedeværelse af brandslukningsmateriel, frie flugtveje og
overholdelse af Instruks I 6.0.

Dokumentation: Beredskabsplan & Actioncard.
Personaleliste med dokumentation for deltagelse i brandslukningskursus
samt alarmering og brandslukningsmateriel.
Instruks nr. I 6.0

Arkivering: T-drev/Ældreafdelingen/Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljømappe.

Dokument nr.: P 6.0 Udarbejdet af: SIO Godkendt af: HB
Versionsnr.: 5 Udarbejdet d.: 06.2006

Rev. 02.12 – 4.14
Gælder for: Ældreafdelingens SIO

Dokumentnavn: Procedure for beredskabsplaner
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Brand med ABA-anlæg

Opgave

• Lokaliser branden

• Vurdere fare for udvikling af brand.

• Redde mennesker i umiddelbar fare.

Handling:

• Aflæse Brandalarm – gruppe & detektor.

• Begrænse branden.

• Evakuere.

Gør vi selv:

• ABA-anlæg.

Lokalisere brandsted og modtage 
brandvæsen, hvis  det er muligt. 

Obs på placering af trykflasker.

• Vurdere om brandbekæmpelse er forsvarlig.

• Flytte mennesker til et sikkert sted. Husk: 
Elevator må ikke benyttes.

Fremmed assistance:

• Brandvæsen.

• Indsatsleder vurderer indsats.

Evakueringssted
____________________________________

Version 1 Bilag 5a



Opgave

• Tilkalde hjælp.

• Vurdere fare for udvikling af brand.

• Redde mennesker i umiddelbar fare.

Handling:

• Alarmering

• Begrænse branden

• Evakuere.

Gør vi selv:

• Ring 112

• Lokalisere brandsted og modtage 
brandvæsen, hvis det er muligt. OBS på 
placering af trykflasker. Husk: Elevator må 
ikke benyttes.

• Vurdere om brandbekæmpelse er 
forsvarlig.

• Flytte mennesker til et sikkert sted. 

Fremmed assistance:

• Brandvæsen.

• Indsatsleder vurderer indsats.

Evakueringssted

_____________________________________

Version 1                                                                                      Bilag 5b

Brand uden ABA-anlæg
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE
CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE
ARBEJDSMILJØ
_______________________________________________________________________________________

Titel: Instruks for forebyggelse af brand.

Formål: Ordensregler for forebyggelse af brand.

Ansvar: Områdeleder.

Beskrivelse: Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.

RYGNING:

 Da vi har ansvaret for at forebygge risiko for brand i 
plejeboligerne, skal personalet vurdere om det er sikkert, at 
borgeren ryger uden opsyn.

 Hvis der vurderes, at der er risiko for brand, skal personalet 
undersøge eventuelle muligheder for brug af hjælpemidler.
(Kontakt gerne AMR for rådgivning).

 Alternativt kan det blive nødvendigt at fratage borgeren 
mulighed for at ryge – og dermed gøre brug af magtanvendelse.

 Tobaksrygning må kun finde sted på anviste steder.

Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart
og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet
brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.

Komfuret må ikke anvendes som afsætningsplads.

Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker
automatisk.

Flugtvejsdøre må ikke spærres og der må ikke anbringes
genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.

Brandslukningsmateriellet skal holdes fri tilgængeligt.

Dokumentation: B 4.0 - Checkliste til intro af nye medarbejdere.

Arkivering: T-drev/Ældreafdelingen/Arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljømappe

Dokument nr.: I 6.0 Udarbejdet af: SIO Godkendt af: 
Versionsnr.: 3 Udarbejdet d.: 11.2008

Rev. 12/2008 – 01/09 – 01/09 
-04/10 – 11/12.

Gælder for: Ældreafdelingens SIO

Dokumentnavn: Instruks for forebyggelse af brand.
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Foreningen af Kommunale
Beredskabschefer

Borgerens navn Kontaktoplysninger til borgeren. Adresse, tlf. og evt. e-
mail. Udfyldes i blokbogstaver. 
Adresse og telefonnummer udfyldes så 
redningsberedskabet kan kontakte borgeren om det 
brandforebyggende hjemmebesøg.

Opmærksomhedspunkter
Enlig (bor alene uden samlever)
Ryger
Brændemærker i møbler, gulv, seng
Indtager alkohol
Brug af sløvende medicin
Nedsat syn
Nedsat hørelse
Bevægelseshæmmet
Lider borgeren af demens el. andre sindslidende 
sygdomme?
Rodet i boligen især obs. på køkken ved komfur/brødrister

Supplerende spørgsmål Ja Nej
Er der røgalarm i boligen?
Formoder du, at borgeren kan agere korrekt ved brand?
Er der brandslukningsudstyr i boligen, som borgeren formodes at kunne benytte?

Særlige forhold
Feltet benyttes til evt. supplerende informationer, som redningsberedskabet skal være opmærksom på. Det kan fx 
være, hvis borgeren ikke taler dansk, dyr i boligen, el. er meget dårligt hørende el. andet, som vurderes væsentligt.

Samtykkeerklæring – Undertegnede giver hermed 
tilladelse til, at brandvæsenet må komme på besøg og 
foretage et brandforebyggende hjemmebesøg.
Underskrift

Kontaktperson fra redningsberedskabet 
Navn på hjemmeplejens kontaktperson forud for 
screeningen.

Evt. ønske til dato og tid for det brandforebyggende 
hjemmebesøg

Brandsikker Bolig 
Hjemmeplejens screeningsliste

Felter udfyldes med X. 
Er der behov for 
bemærkninger, kan feltet 
”særlige forhold” benyttes.

Ja NejSkal en repræsentant fra 
hjemmeplejen være til stede 
når brandvæsenet foretager det 
brandforebyggende 
hjemmebesøg?

Dato for visitationen

Visiteret af: Navn, arbejdsplads, titel (i blokbogstaver) og underskrift.

http://www.fkbnet.dk/
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Ministeren 

 

15. april 2015 

 

J nr. 2015-905 

 

 

 

 

Brandsikkerhed på plejehjem og i ældreboliger 

 

I forbindelse med den seneste tids medieomtale om brandsikkerhed på 

plejehjem og i ældreboliger er jeg blevet gjort opmærksom på, at der kan være 

behov for at have særligt fokus på brandsikkerheden i disse typer boliger.  

 

Beredskabsstyrelsens årlige opgørelse over brandofre fra 2014 har desværre 

vist, at der har været flere dødsbrande i det forgangne år end i tidligere år. 

Blandt de omkomne er en række ældre borgere, hvoraf flere boede på 

plejehjem eller i ældreboliger.  

 

Det er vigtigt, at personer har mulighed for at komme i sikkerhed ved egen 

hjælp eller med hjælp fra andre, når der opstår brand i deres bolig. For at dette 

kan ske, er det vigtigt, at der i plejeboliger er installeret brandalarmanlæg, som 

advarer beboere og personalet så tidligt som muligt ved brand. 

 

Der har siden 1982 været regler i bygningsreglementet om opsættelsen af 

automatiske brandalarmanlæg i nybyggede plejehjem og i plejehjem, der 

ombygges i større grad. Siden 1982 er der sket en stor udvikling i udførelsen af 

automatiske brandalarmanlæg. Udviklingen muliggør nye løsninger, herunder 

anvendelsen af røgdetektorer, som kan sikre en hurtigere alarmering og dermed 

mulighed for en hurtigere redning af personer ved brand. 

 

For de eksisterende plejehjem følger det af byggeloven, som for alt andet 

byggeri, at det er bygningsejeren, der skal sikre, at bygningerne er 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet.  

 

Jeg vil derfor gerne opfordre kommunerne til at holde fokus på området, bl.a. 

om kommunerne har plejeboliger uden automatisk brandalarmanlæg eller om 

der er utidssvarende automatiske brandalarmanlæg installeret i deres 

plejeboliger, og om der i de konkrete tilfælde kan være behov for at opdatere 

anlæggene. Af hensyn til beboernes sikkerhed bør sådanne overvejelser indgå 

som en naturlig del af processen i forbindelse med den almindelige 

vedligeholdelse. 

 

Med venlig hilsen 

 
Rasmus Helveg Petersen 

Til landets kommuner 
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