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1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 30. marts 2015. 
 

Indstilling
At dagsordenen godkendes.
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Dagsordenen godkendt.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder. 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2015. 
 

Indstilling
At referatet godkendes.
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Referatet godkendt.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.  
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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3. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015

Sagsfremstilling
Resume

Region Nordjylland har sendt ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 
2020” i høring hos blandt andet de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og 
speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse 
samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland de kommende 
år.

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde 
en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og 
speciallægepraksis indgår som delplan i regionens samlede sundhedsplan.

Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på 
sygehuse og i speciallægepraksis, herunder flytning af aktivitet på sygehusområdet 
og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører 
planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og 
planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

 

Vision, baggrund og regionale vilkår

Region Nordjyllands strategi 2018 på sundhedsområdet er ”sikre og effektive 
patientforløb med mennesket i centrum”.

Regionens sundhedsplan og delplaner hertil skal bidrage til at indfri regionens 
strategi på sundhedsområdet – hver dag og i hvert eneste patientforløb. 

Planerne skal ruste Region Nordjylland imod de udfordringer, der er på 
sundhedsområdet, og som fortsat er betydelige i antal og mangfoldighed. Som 
eksempel kan fremhæves en regional økonomi på ”smalkost”, en stigende 
efterspørgsel efter sundhedsydelser og en betydelig rekrutteringsudfordring. 
Samtidig er kravene til effektivitet og produktivitet stigende. Det samme gælder 
medicinudgifter, men også befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet.

En af delplanerne, ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” sendes nu i høring i 
bl.a. kommuner.

Det er besluttet, at planhorisonten for planen skulle udvides til 2020, så den skaber 
et planlægningsmæssigt grundlag for Nyt Aalborg Universitetshospital, der står klar i 
2020. 

 

Sammenhæng med andre planer og Sundhedsaftalen

Der er en klar sammenhæng mellem Plan for sygehuse og speciallæger, 
Psykiatriplanen, Praksisplanen og Sundhedsberedskabsplanen. Derudover er der 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24217
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: BR
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en klar sammenhæng med elementerne i Sundhedsaftalen, som kommunerne er en 
del af. 

Sundhedsaftalen danner de aftalemæssige rammer for den tværsektorielle indsats 
for patientforløb, der går på tværs af regioner og kommuner. Derfor er det naturligt, 
at der er sammenfald i kommunens opgaver i disse to planer.

Administrationen har gennemgået ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og 
udarbejdet et notat, der opsummerer forhold der har betydning for Frederikshavn 
kommune og dens borgere. 

Notat og selve planen medsendes som bilag.

 

Høringsproces og tidsplan

”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” drøftes i marts måned i 
Sundhedsudvalget og Socialudvalget med henblik på efterfølgende høring i 
Ældrerådet og Handicaprådet. 

Administrationen udarbejder derefter udkast til høringssvar. Dette behandles i april 
måned i Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på at Sundhedsudvalget 
anbefaler endeligt høringssvar overfor Byrådet.

 

 

Indstilling
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Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget

1. drøfter ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og giver input til 
høringssvar

2. sender planen til høring i Ældreråd og Handicapråd

 
 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. 
Planen sendes til høring i ældreråd og handicapråd.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. 
Planen sendes til høring i ældreråd og handicapråd.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet støtter op omkring høringssvar fra kommunen.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 

Bilag
Høringsversion af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.pdf (dok.nr.37717/15)
Notat i forbindelse med Plan for sygehuse og speciallægepraksis (dok.nr.24422/15)
Udkast til høringssvar til Plan for sygehuse og speciallægepraksis samt Psykiatriplanen 
 (dok.nr.58134/15)
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4. Høring af Psykiatriplan 2015 - 2020

Sagsfremstilling
 
 Resume

Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015 – 2020 i høring hos blandt andet 
de nordjyske kommuner. Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien 
skal udvikle sig de kommende år.

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde 
en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Psykiatriplanen indgår 
som delplan i regionens samlede sundhedsplan.

Psykiatriplan 2015 - 2020 beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, 
vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de 
emner, som planen berører, er psykiatriens struktur / kapacitet og sammenhæng i 
patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem 
region og kommuner). Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med 
input til planen via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

 
Vision
 
Det fælles mål for den samlede indsats er, at alle patienter skal opleve sikre og 
effektive forløb – med mennesket i centrum. 
 
Psykiatrien vil sætte mennesket i centrum ved at praktisere reel inddragelse. 
Patienten skal være med i de beslutninger, der træffes – og de skal give mening i 
forhold til de ønsker og planer, patienten har for sit eget liv. 
 
I forbindelse med planens tilblivelse har brugerrepræsentanter med erfaring fra den 
nordjyske psykiatri bidraget med deres input til forbedringer. Også hos dem er øget 
inddragelse et mål og ønske. Behandlersystemet ønsker at blive bedre til at møde 
borgerne med den forventning. 
 
Psykiatrien ønsker at møde patienterne med en stærk faglighed. Der skal tilbydes 
udredning og behandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte 
patient skal ses af medarbejdere med særligt kendskab til netop den sygdom, som 
hun eller han lider af. Psykiatriplanen for 2015-2020 indeholder derfor et klart mål 
om specialiseret udredning og behandling til alle patienter. 
 
Det er også et mål, at alle patienter skal have lige adgang til de specialiserede tilbud 
– uanset om de bor i et yderområde eller i en af de større byer. Da det ikke er 
realistisk at udbyde specialiseret behandling mange steder i regionen, vil nogle 
patienter skulle rejse længere for at få det rette tilbud. Det kan medføre nogle 
praktiske udfordringer, som der skal findes fleksible og gode løsninger på. 
Psykiatrien tror på, at en specialiseret indsats er det, der skal til for målrettet og 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24217
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: BR
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effektivt at hjælpe patienten godt videre.
 
I 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsret med forbedrede 
rettigheder for patienter, der har en psykisk sygdom. De har nu krav på en rettidig 
indsats indenfor få uger. Også det mål vil Psykiatrien meget gerne leve op til, men 
erkender samtidig, at det sætter ekstra pres på de ressourcer, der i forvejen skal 
strække langt, ikke mindst på grund af fortsat stigende efterspørgsel på psykiatriske 
ydelser. Det er derfor helt nødvendigt at fortsætte og intensivere ”det lange seje 
træk” med at rekruttere flere læger, herunder særligt speciallæger, til den nordjyske 
psykiatri. 
 
Udvikling kan bl.a. skabes ved at gøre ting på nye og bedre måder – og også det 
ønsker Psykiatrien at tage fat på i planperioden. Gennem en flerstrenget indsats 
skal der arbejdes med at forebygge og reducere brugen af tvang, og ikke mindst 
skal der sættes massivt ind i forhold til den ulighed i sundhed, som psykiatriske 
patienter oplever. Høj overdødelighed og udtalt oversygelighed er to kurver, der 
ønskes knækket i de kommende år! 
 

Psykiatrien i Region Nordjylland angiver i planen parathed til at arbejde målrettet for 
at sikre patienterne både længere og bedre liv.

 
Overordnede temaer for Psykiatriens udvikling frem mod 2020 
 
Med afsæt i de overordnede målsætninger om at udvikle sikre og effektive forløb 
med mennesket i centrum – samt at tilbyde alle patienter specialiseret udredning og 
behandling er der fastlagt en række temaer, som de kommende års udvikling i 
Psykiatrien særligt vil fokusere på: 
 

 Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur 

 Mere effektive og sammenhængende patientforløb 

 Reel inddragelse af patienter og pårørende 

 Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom 

 Mindre brug af tvang 

 En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed 

 Fokuseret kompetenceudvikling 

 En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse 

 Mere og bedre forskning 
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 Nye veje til bedre styring 

 

Sammenhæng med andre planer og Sundhedsaftalen

Der er en klar sammenhæng mellem Psykiatriplanen, Plan for sygehuse og 
speciallæger, Praksisplanen og Sundhedsberedskabsplanen. Derudover er der en 
klar sammenhæng med elementerne i Sundhedsaftalen, som kommunerne er en 
del af. 

Sundhedsaftalen danner de aftalemæssige rammer for den tværsektorielle indsats 
for patientforløb, der går på tværs af regioner og kommuner. Derfor er det naturligt, 
at der er sammenfald i kommunens opgaver i disse to planer.

Administrationen har gennemgået ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og 
udarbejdet et notat, der opsummerer forhold, der har betydning for Frederikshavn 
Kommune og dens borgere. 

Notatet og Psykiatriplanen er vedlagt som bilag.

 

Høringsproces og tidsplan i Frederikshavn Kommune

Psykiatriplanen drøftes i marts måned i Sundhedsudvalget og Socialudvalget med 
henblik på efterfølgende høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

Administrationen udarbejder derefter udkast til høringssvar. Dette behandles i april 
måned i Socialudvalget og Sundhedsudvalget med henblik på, at Sundhedsudvalget 
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anbefaler endeligt høringssvar overfor Byrådet.

 
Høringssvaret vil blive eftersendt til Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget

1. drøfter Psykiatriplanen og giver input til høringssvar
2. sender planen til høring i Ældreråd og Handicapråd

 
 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. 
Planen sendes til høring i ældreråd og handicapråd.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. 
Planen sendes til høring i ældreråd og handicapråd.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet støtter op omkring høringssvar fra kommune, dog med følgende 
bemærkninger:
Handicaprådet udtrykker bekymring for den manglende kapacitet på 
børnepsykiatriområdet, idet regionen ikke fastholder ydernumre på 2 
børnepsykiatere.
Ligeledes udtrykker handicaprådet bekymring for, om regionen overfører 
psykiatriske patienter til kommunalt regi,  hvis regionen som forudsat forventer et 
fald på 1/3 af de psykiatriske behandlingstilbud.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.

Bilag
Høringsversion af Psykiatriplan.pdf (dok.nr.37718/15)
Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 -2020 (dok.nr.25392/15)
Udkast til høringssvar til Plan for sygehuse og speciallægepraksis samt Psykiatriplanen 
 (dok.nr.58134/15)
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5. Høringssag: Vedtagelse af Boligpolitik 

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. november 2014, at et forslag til 
boligpolitik skulle udsendes i offentlig høring forud for en behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. Som led i den offentlige høring ville administrationen 
gå i dialog med samarbejdspartnere med henblik på at drøfte indholdet i 
boligpolitikken. 
 
På baggrund heraf har der i slutningen af februar måned været afholdt et møde 
med de almene boligforeninger, hvor et udkast til partnerskabsaftale blev drøftet. 
Der ud over er der igangsat en dialog med lokale aktører samt Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) om erfaringerne med at forny og renovere 
parcelhuskvarterer i samarbejde med boligejerne. 
 
I offentlighedsfasen kom der ingen yderligere bemærkninger. 
 
Inden boligpolitikken vedtages af byrådet sendes politikken i høring i ældreråd og 
handicapråd. 

Baggrund for boligpolitik 

Baggrunden for at udarbejde en boligpolitik er, at udbuddet og kvaliteten af boliger i 
Frederikshavn Kommune har betydning for den fremtidige udvikling af kommunen. 
Et attraktivt boligmarked er med til at gøre det interessant at bosætte sig, og 
boligmarkedet har betydning for omverdenens syn på og opfattelse af kommunen. 

Behovet for at fokusere på boligmarkedet er særligt aktuelt netop nu. Mange 
virksomheder i kommunen forudser en fremtidig vækst og dermed også en 
kommende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Dette behov skal 
kommunen understøtte og udnytte bl.a. ved at gøre det attraktivt at blive boende 
eller bosætte sig i kommunen. 

For at understøtte, at kommunen kan medvirke til at skabe det rette udbud af 
tidssvarende boliger, har Center for Udvikling og Erhverv i samarbejde med Center 
for Teknik og Miljø udarbejdet en boligpolitik ” Frederikshavn Kommune – et godt 
sted at bo”. Boligpolitikken skal bidrage til at danne et grundlag for prioritering af 
indsatser og for stillingtagen til nye boligprojekter. 

Indhold i boligpolitik

Boligpolitikken sætter fokus på fire emner:

 Eksisterende boliger og boligområder - med henblik på

-       at styrke områdernes funktionelle og æstetiske kvaliteter
-       at etablere nye samarbejder der kan indgå i omdannelse af 

relevante boligområder, så det er attraktivt for ældre at blive 
boende i områderne 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11594
 Forvaltning: UE
 Sbh: MAEL
 Besl. komp: PMU/ØU/BR
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 Nye boligområder – med henblik på 

-       at matche behovet hos den fremtidige arbejdskraft, så den finder 
det attraktivt at bosætte sig i kommunen

-       at styrke nye og tidssvarende måder for fællesskab og bevægelse 
i boligområderne

 Almene boliger – med henblik på

-       at kunne tilbyde både moderne, bynære og tidssvarende 
lejeboliger samt billige lejeboliger, der gør det muligt for alle 
uanset indkomst at leje en bolig

-       at indgå et partnerskab imellem kommunen og de lokale 
boligforeninger for at gøre det almene boligmarked attraktivt og 
fleksibelt og for at indgå tættere samarbejde om at prioritere 
renoveringer, nedlæggelse og nyopførelse af almene boliger       

 De mindre bysamfund – med henblik på

-       at imødekomme boligbehovet primært i de eksisterende 
boligområder 

-       at samarbejde med grundejere og borgere om at skabe rammer 
for fornyelse og ombygning af boligerne, så der kan skabes ny 
værdi for byerne

 
Boligpolitikken ” Frederikshavn Kommune – et godt sted at bo” er vedhæftet som 
bilag.

Indstilling
Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler at 
Økonomiudvalget og byrådet godkender boligpolitikken ”Frederikshavn Kommune – 
et godt sted at bo”.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Udvalget vil i den fremtidige planlægning af nye boligområder lægge vægt på 
klimasikring i form af kotehøjder mv.
 
Afbud: Frode Thule Jensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. marts 2015
Anbefales.
 
Fraværende: Bjarne Kvist og Lars Møller
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Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet udtrykker bekymring over, at der ikke af boligpolitikken fremgår, 
hvorledes man gennemfører de politiske mål om ”Længst muligt i eget liv”, ”Længst 
muligti eget hjem” og ”Dem der kan selv, skal selv”.
Baggrunden for bekymringen er, at det ikke fremgår, at der ved renoveringer, 
byfornyelser og nybygninger af etageboliger gives adgang for alle.
 
Handicaprådet anbefaler, at ovennævnte sager - allerede inden ”skema 1” politisk 
behandles - sendes til Tilgængelighedsudvalget for rådgivning før byggestart.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 
 
 

Bilag
Boligpolitik marts 2015 endelig web.pdf (dok.nr.30879/15)
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6. Høringssag: Oplæg til retningslinjer for brug af lokaler i 
sundheds- og træningscentrene

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget besluttede den 11. november 2014, at Center for Sundhed og 
Plejes administration skulle udarbejde et oplæg til retningslinjer for leje af lokaler i 
sundheds- og træningscentrene. Retningslinjerne gælder for brug af lokaler uden 
for centrenes normale åbningstid, dog ikke weekend. Hertil ønskede udvalget en 
oversigt over de lokaler, der er omfattet af retningslinjerne. Retningslinjerne er 
vedlagt som bilag.
 
Lokalerne stilles til rådighed for aktiviteter, som er relevante i forhold til sundheds- 
og træningscentrenes overordnede tilbud. Der skal således være tale om 
sundhedsfremmende, forebyggende eller vedligeholdende aktiviteter.
 
Grupper der har gennemført kommunal træning kan i forlængelse heraf få adgang 
til at benytte ledige lokaler. Lokalerne stilles også til rådighed for andre kommunale 
institutioner som fx træningsaktiviteter i ungdomsskoleregi.
 
Lokalerne bookes efter aftale med den lokale leder. Der opkræves 150,- pr. time. 
 
Center for Sundhed og Plejes administration har desuden besluttet at tage et 
depositum på 250,- for lån af nøgle til lokalerne.
 
Lokalerne lejes ikke ud til kommercielt drevne virksomheder.
 
Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender 
’Retningslinjer for brug af lokaler i sundheds- og træningscentrene’.
  

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet tiltræder retningslinierne.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 

Bilag
Beslutning - Betaling for leje af lokaler i sundheds- og træningscentrene til foreninger og aftenskoler - 
192504-14_v2_Betaling for leje af lokaler i sundheds- og træningscentrene til foreninger og 
aftenskoler.PDF (dok.nr.213335/14)
Retningslinjer for brug af lokaler i sundheds- og træningscentrene.pdf (dok.nr.55786/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19835
 Forvaltning: CSP
 Sbh: stet
 Besl. komp: SUU
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7. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Orientering v/Dorthe Smidt:
 
a) Handicapparkering ved andelsboliger og almene boligområder.
 
 
b) Handicapmesse d. 2. og 3. oktober 2015.
 
 
c) Nye lokalplaner.
 
•           Ingen nye lokalplaner
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Taget til orientering.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 

Bilag
Referat fra mødet 16. marts 2015 (dok.nr.50780/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/68
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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8. Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet

Sagsfremstilling
Information fra Rådets medlemmer:
 
 
Jørgen Tousgaard: SOU planlægger en tur for at se, hvordan andre kommuner har 
organiseret hjælpemiddeldepotet. Det er aftalt, at Handicaprådet inviteres med på 
turen. – Dato udmeldes senere. 
 
 
 
 
 
 
Information fra Handicaprådets sekretariat:
 
 
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder. 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/67
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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9. Udpegning af borgerrepræsentant til arbejdsgruppen vedr. 
udbud af hjælpemiddeldepot

Sagsfremstilling
I forbindelse med opstart af udbud på drift af hjælpemiddeldepotet beder Team 
udbud og indkøb
Handicaprådet om at anbefale en person som borgerrepræsentant til 
arbejdsgruppen.
 
Så snart navn og kontaktoplysninger er modtaget, vil der blive taget kontakt til 
vedkommende, så der kan tages en indledende snak om processen.
 

Indstilling
At der udpeges en borgerrepræsentant til arbejdsgruppen. 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Stedfortræder Steen Jørgensen bliver borgerrepræsentant i arbejdsgruppen.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18160
 Forvaltning: LS
 Sbh: lald
 Besl. komp: Handicaprådet
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10. Handicaprådets årsberetning 2014

Sagsfremstilling
Af Handicaprådets forretningsorden § 1, stk. 6 fremgår det, at rådet én gang årligt 
skal afgive en beretning om rådets arbejde og forslag til byrådet.
 
Handicaprådet skal udarbejde Årsberetning 2014, hvori der er beskrevet hvilke 
sager, der har været til høring, behandling eller beslutning i rådet. Årsberetningen 
beskriver også Handicaprådets økonomi i 2014.
 
Som noget nyt for 2014 skal Handicaprådet orientere Byrådet om evt. ændringer i 
årets løb i Handicaprådets sammensætning.
 
Årsberetningens sidste afsnit er afslutning, hvori evt. kan beskrives Handicaprådets 
opfattelse af samarbejdet med centrene.

Indstilling
At Handicaprådet indstiller årsberetning 2014 til byrådets godkendelse.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Årsberetningen godkendt.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.

Bilag
Årsberetning Handicaprådet 2014 (dok.nr.39116/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/9262
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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11. Orienteringssag: Godkendelse af Praksisplan for 
Fysioterapi 2015-2018

Sagsfremstilling
Baggrund/resumé
 
Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for 
tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. 
Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år. 
 
Praksisplanlægningen skal bidrage til kontinuitet på området og være et redskab 
for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den 
kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb og kvalitet i den 
fysioterapeutiske behandling mv.  
 
Udkast til Praksisplan har været sendt i høring fra den 16. oktober til 1. december 
2014. Efter høringsfasen er de indkomne høringssvar blevet fremlagt for 
Samarbejdsudvalg for Fysioterapi. Samarbejdsudvalget har på deres møde d. 18. 
december 2014 godkendt udkast til Praksisplanen og anbefaler i forlængelse heraf, 
at praksisplanen godkendes i samtlige nordjyske kommunalbestyrelser og i 
regionsrådet. Frederikshavn Kommune har afgivet hørringssvar. Hørringsvaret blev 
godkendt i Sundhedsudvalget på mødet den 11. november 2014. 
 
De kommunale medlemmer i Samarbejdsudvalg for Fysioterapi er: 
 
Byrådsmedlem Jammerbugt Ole Stavad (S) 
Byrådsmedlem Frederikshavn Jytte Høyrup (V)
 
KKR Nordjylland har på deres møde d. 27. februar 2015 drøftet og godkendt 
Praksisplan for Fysioterapi, og planen fremsendes hermed til godkendelse i de 11 
nordjyske kommuner. 
 
 
Praksisplanens indhold
 
Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på 
fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. 
Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal 
fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om 
vederlagsfri fysioterapi.
 
Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i 
fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale 
tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede 
ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.
Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/20041
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SUU/BR
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denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere 
ridefysioterapien som en del af den samlede Praksisplan. I forhold til 
ridefysioterapien er der sket en mindre kapacitetsudvidelse siden 2006, blandt 
andet fordi regionen har overtaget 3 rideskoler fra Region Midt ved 
kommunalreformen.  
Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af 
Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de 
nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det 
fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området 
sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen. 
 
Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på 
tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt 
vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne 
har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den 
fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen 
ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie 
fysioterapi. 
 
 
Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2015-2018 er: 
 
Vedr. Fysioterapi i Nordjylland
 

·       Der er i Region Nordjylland 57 kapaciteter over 30 timer og 145 
kapaciteter under 30 timer. Kapaciteterne er fordelt på 56 klinikker samt 1 
fysioterapeut uden fast adresse. Der er i alt 265 fysioterapeuter inkl. vikarer 
til udfyldelse af de 145 kapaciteter under 30 timer samt 57 kapaciteter over 
30 timer. 

·       I regionen er den gennemsnitlige ventetid til behandling for ikke-akutte 
patienter 0,5 uge. 

·       54 ud af 56 klinikker tilbyder hjemmebehandling. Ca. 90 procent tilbyder 
behandling på plejecentre og 40 % yder behandling andre steder, f.eks. på 
skoler, i institutioner mv. 

·       Holdtræning bliver benyttet af 90 % af alle klinikker. Af de klinikker, som 
ikke tilbyder holdtræning, vurderer 30 %, at lokalernes størrelse er en 
begrænsning for patienternes adgang til holdtræning.  

·       Ud af de elleve nordjyske kommuner er der syv kommuner, som er 
leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De kommuner er henholdsvis 
Aalborg, Mariagerfjord, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt og 
Vesthimmerland. Brønderslev kommune angiver, at de på sigt har planer 
om at etablere tilbud i relation til det vederlagsfrie område, og/eller de på 
sigt har planer om at blive leverandør af vederlagsfri fysioterapi. 

·       De samlede udgifter til fysioterapi var i 2013 på 143 mio. kr. i Region 
Nordjylland, inkl. ridefysioterapien. Fra 2009-2013 er udgiften til 
vederlagsfri fysioterapi steget med 3,2 %. Den gennemsnitlige udgift pr. 
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sikrede i Region Nordjylland var 210 kr. i 2013. Gennemsnittet på 
landsplan for samme tidsrum var 189 kr. 

·       I Region Nordjylland er det gennemsnitlig 20 % af udgiften, som anvendes 
på holdtræning, mens 74 % anvendes på individuelle ydelser. De 
resterende 6 % går til at dække udgifter til afstandstillæg. Der er på tværs 
af kommunerne stor forskel i anvendelsen af holdtræning. 

·       Den generelle kapacitet i regionen er vurderet som passende. Evt. ledig 
kapacitet vil altid blive opslået med henblik på, at alle kvalificerede 
fysioterapeuter kan søge.  

·       Der udføres ridefysioterapi med offentligt tilskud på 9 rideskoler i Region 
Nordjylland. Antallet af rideskoler, hvor der udføres behandling, er uændret 
fra 2006-2014. Kapaciteten er i samme periode blevet udvidet en smule. 

Vedr. Samarbejde på tværs
·       De praktiserende fysioterapeuter er en del af det samlede 

sundhedsvæsen, og det er derfor vigtigt, at de kommunikerer og 
samarbejder optimalt med de øvrige sektorer. Især borgere, som modtager 
vederlagsfri fysioterapi, vil ofte have brug for en helhedsorienteret og 
sammenhængende tværfaglig indsats. 

·       Velfungerende samarbejdsfora vil kunne bidrage til øget samarbejde, 
eksempelvis omkring specifikke patientgrupper. Samarbejdet mellem 
kommune og fysioterapeuter kan være uformelt eller af mere formaliseret 
karakter. 

Vedr. Kvalitetsudvikling
·       Implementering af centrale kvalitetstiltag samt det at arbejde med mere 

sammenhængende patientforløb bliver vigtige elementer i fremtiden. 

·       I de nye overenskomster, som er trådt i kraft d. 1. januar 2015, er der flere 
nye initiativer vedr. kvalitetsudvikling. Der fokuseres i næste 
overenskomstperiode på 3 områder fra centralt hold:

-       Udarbejdelse af en udgave af Den danske Kvalitetsmodel 
tilpasset fysioterapipraksis, 

-       Implementering af nationale kliniske retningslinjer

-       Gennemførelse af en analyse, der skal føre til udarbejdelsen af et 
inspirationskatalog med forslag til eventuelle moderniseringer af 
området og overenskomsten. 

 
Vedr. Fremtidens fysioterapeutiske klinik

·       I sundhedsvæsenet er der et stigende fokus på at sætte 
patienten/borgeren i centrum og ud fra det perspektiv skabe så effektive 
behandlingsforløb som muligt. 

·       Kravene fra patienter om service, information, kvalitet, faglighed og 
faciliteter vil stige. Dette stiller også krav til fysioterapipraksis. 
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Praksisplanen for Fysioterapi 2015-2018 er vedlagt som bilag til sagen.
 
Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 
godkendes. 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 

Bilag
Vedr. godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 i de nordjyske kommuner - Praksisplan 
fysioterapi (endelig til politisk godkendelse).pdf (dok.nr.47805/15)
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12. Orienteringssag: Ét-årsevaluering af Ungeenheden

Sagsfremstilling
På byrådsmødet d. 29.maj 2013 blev det besluttet at danne en Ungeenhed for 
kommunens 15-25 årige unge. Det blev samtidig besluttet, at Ungeenheden skulle 
evalueres efter henholdsvis et og tre års drift. 
 
Indholdet i 1-årsevalueringen er kvalificeret og godkendt af en evalueringsgruppe, 
som i store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den 
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.  
 
Evalueringsgruppen har foruden direktøren for Børne- og Kulturområdet, Heidi 
Becker-Rasmussen, bestået af centerchefer fra:             
 

·         Center for Social- og Sundhedsmyndighed
·         Center for Handicap og Psykiatri
·         Center for Arbejdsmarked
·         Center for Skole
·         Center for Familie
·         Center for Unge
·         Center for Bibliotek og Borgerservice
·         Center for IDV (IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi)

 
Gruppen har endvidere haft repræsentation fra Center for Økonomi og Personale.
 
Evalueringen er godkendt af evalueringsgruppen og sendes hermed i høring i 
MED-udvalgene, Integrationsrådet og Handicaprådet og behandles i de relevante 
politiske udvalg inden endelig behandling i Byrådet d. 29. april 2015.
 
 
 

Indstilling
Udvalget bedes udtale sig om evalueringen.
 
 

Supplerende sagsfremstilling
Handicaprådet bemyndigede i møde den 23.2.2015 formand og næstformand til at 
udforme et høringssvar på Rådets vegne.
 
Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar:
 
”Handicaprådet tager evalueringen til efterretning, med følgende bemærkninger:
 
De uhensigtsmæssige arbejdsopgaver med borgere, der har behov for et 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/452
 Forvaltning: HR
 Sbh: groj
 Besl. komp: Handicaprådet
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specialiseret tilbud, anbefales tilbageført til området under Handicap- og
Psykiatri. 
Da der i evalueringen er enighed fra Ungeenheden og Center for handicap og 
Psykiatri om dette punkt, anbefaler Handicaprådet at dette tiltag
iværksættes - uden at afvente yderligere evalueringsperiode. ”
 
 
 
 

Indstilling
At orienteringen om høringssvar tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet tager orienteringen om høringssvar til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 
 
 

Bilag
1-årsevaluering 030315.docx (dok.nr.39990/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.docx (dok.nr.39996/15)
- Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
- Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
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13. Orientering om økonomi

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 

Bilag
Økonomioversigt Handicaprådet - 2015 (dok.nr.12841/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3408
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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14. Punkter til kommende møde

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:
 

 Om ledsagelse af borgere i forbindelse med hospitalsindlæggelse – 
Hvordan gør Frederikshavn kommune – gæsteoplæg

 Om ridefysioterapi - gæsteoplæg 

 
 
 
 
 

Indstilling
Til videre foranstaltning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Sættes på næste dagsorden.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder. 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/71
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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15. Handicapmesse 2015

Sagsfremstilling
Messen afholdes 2.-3. oktober 2015
 
Messens navn bliver: Handicapmesse: Din indsats – Din glæde
 
Tanker og ideer vedr. Messen – sendes til Aksel. 
 

Indstilling
Til drøftelse.
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Aksel orienterede om status for messen.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24334
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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16. Eventuelt

Sagsfremstilling
Uden beslutning !
 
 

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet ønsker gerne ny dato til undervisning – iAnnotate - evt. en mandag 
eftermiddag.
 
Handicaprådet ønsker dialogmøde med udvalg udover SUU, SOU og BUU.
 
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Aksel Jensen

  

    

Dorte Svendsen

  

    

Susanne Jensen

  

    

Helle Bruun Andersen

  

    

Helle Madsen

  

    

Jørgen Tousgaard

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Jette Bruun Christensen

  

    

Betina Hansen

  

    

Rikke Løgtved Bruus
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