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1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden til mødet den 24. august 2015.
 
 

Indstilling
At dagsordenen godkendes.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af, at myndighedschef Hans Ole Steffensen 
kommer til stede kl. 14.00.
 
Handicaprådet har stillet Socialudvalget et spørgsmål om, hvor omfattende arbejdet 
i redaktions-gruppen vedr. kvalitetskatalog 2016 vil være.
Hans Ole Steffensen redegjorde for, hvad der forventes af rådene i 
redaktionsgruppen.
 
Handicaprådet beslutter herefter ikke at indgå i redaktionsgruppen, men venter til 
materialet kommer i høring.
 

 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 10. august 2015.
 

Indstilling
At referatet godkendes.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Referatet godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget

Sagsfremstilling
Orientering v/Dorthe Smidt
 
a.     Tur til Silkeborg kommune 
 
b.    Genoptagelse af sagen, Ny busterminal i Frederikshavn
 
c.     Oplysningstavle på Søster Annes Torv. 
 
d.    Nye lokalplaner.

•     Ingen nye lokalplaner
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Referat fra mødet d. 11. august 2015 (dok.nr.130809/15)

 Åben sag

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

Sagsfremstilling
Information fra Rådets medlemmer:
 
 
 
 
 
 
Information fra Handicaprådets sekretariat:
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Jørgen Tousgaard orienterede om, at Ældrerådet og Handicaprådet inviteres til en 
dialog med SOU og SUU om den fremtidige anvendelse af Ældrepuljen med det 
formål at få input og afstemt forventninger.
 
Intet yderligere.
 
Orienteringen taget til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/67
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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5. Tilgængeligheds-App 

Sagsfremstilling
TANKEGANG.DK har udarbejdet en ”tilgængeligheds-App” til Køge kommune.
 
Partner og Direktør Claus Grøngaard har rettet henvendelse til Frederikshavn 
kommune, om vi kunne være interesseret i at høre om mulighederne i en sådan 
App.
 
Det er aftalt, at Stener Glamann fra TANKEGANG kommer tilstedet ved rådets 
møde d.d. for at fortælle om App*en.
 
Medlemmerne er Tilgængelighedsudvalget er inviteret med under punktet.

Indstilling
Til drøftelse.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Nicoline Pedersen fra Tankegang demonsterede app’en fra Køge kommune.
 
Handicaprådet/tilgængelighedsudvalget mente det ville være et superfint tilbud til 
kommunens borgere/turister, men har ikke den økonomi, der skal til.
Jørgen Tousgaard vil sørge for, at Socialudvalget tager punktet op i et kommende 
møde.
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22642
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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6. Orientering om "Sammenhængende indsats i 
sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015

Sagsfremstilling
Resume

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 18. maj 2015 udsendt en 
publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater, 
2015”. Resultaterne er landsdækkende og Frederikshavn Kommune markerer sig 
på en række områder med flotte resultater.

 

Baggrund og formål 

Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med 
gnidningsfrie overgange mellem forskellige myndigheders ansvarsområder. Det 
forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorer og 
faggrupper.

Et sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt for borgeren og kvaliteten i 
behandlingen. Sammenhæng og samarbejde på tværs af regioner, praksissektor 
og kommuner er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan tilbyde den rette indsats 
på rette sted, og er dermed en forudsætning for en effektiv behandling af høj 
kvalitet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til samarbejde og koordination af 
indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner 
og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats, der er 
sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, der er 
behov for. 

I økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2014 og 2015 er det aftalt at 
prioritere 250 mio. kr. i regionerne og 300 mio. kr. i kommunerne i 2014 til at 
understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren. 
Midlerne skal understøtte indsatsområderne i nye sundhedsaftaler fra 2015 og 
anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse. I økonomiaftalerne for 
2015 blev der fulgt op med yderligere 350 mio. kr. i kommunerne, mens de 250 
mio. kr. i regionerne blev videreført i 2015. 

 

Konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats 

Der er, som led i den målrettede prioritering, på landsplan opstillet fire konkrete mål 
for den patientrettede forebyggelsesindsats:

•       Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser

•       Færre forebyggelige indlæggelser

•       Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser

 Åben sag

 Sagsnr: 13/17892
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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•       Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

 

I regeringens sundhedsstategi ”Jo før, jo bedre”, (2014) er det tværgående 
samarbejde ligeså et fokus. Et element i strategien er bl.a., at borgere med en 
kronisk sygdom skal have en plan for deres forløb, hvor regeringen har fastsat to 
mål for indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom, som skal nås frem mod år 
2025:

•       Antallet af akutte indlæggelser pr. KOL- og diabetes patient reduceres med 20 
pct.

•       Andelen af genindlæggelser blandt KOL- og diabetes patienter reduceres med 
20 pct.

 

Resultater for Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet med 
såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse. Den patientrettede forebyggelse 
sker i samarbejde med almen praksis, sygehuse og andre relevante eksterne 
samarbejdsparter. Med Sundhedsaftalen i 2010 og Kommunernes Landsforenings 
lancering af ”Det nære sundhedsvæsen” i 2012 blev der i Frederikshavn sat 
yderligere fokus på den sammenhængende indsats på tværs af sektorerne. Dette 
er sket for at skabe større kvalitet og sammenhæng i behandling og pleje for 
borgerne. Der er fokus på, at give borgeren et tilbud i den sektor, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt for borgeren, og hvor opgaven kan løses omkostningsmæssigt 
effektivt.

I publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater, 
2015”ses nu en række positive effekter af de indsatser, som Frederikshavn 
Kommune i samarbejde med relevante parter har gennemført i de seneste år. 
Publikationen viser en række resultater, der er så gode, at Frederikshavn 
Kommune kan markere sig på danmarkskortet.

Positive resultater

 Frederikshavn Kommune er blandt de 3 kommuner med den største 
reduktion af genindlæggelser fra 2013 – 2014. Der er særligt oplevet en 
reduktion indenfor aldersgruppen over 75 år.

 Frederikshavn Kommune er blandt de 10 kommuner, der har oplevet det 
største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 
2013 til 2014.

 Frederikshavn har reduceret antallet af færdigbehandlingsdage markant 
siden 2011.

 Ventetiden på genoptræning er reduceret væsentligt i takt med politisk 
ændring af serviceniveauet.

 På psykiatriområdet har Region Nordjylland har det laveste antal akutte 
indlæggelser på landsplan. Alle kommuner ligger under 
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landsgennemsnittet.

 Region Nordjylland har en relativt lav genindlæggelsesfrekvens for borgere 
med KOL i forhold til de øvrige regioner, og har nedbragt frekvensen fra 
2012 til 2014.

 Siden 2013 er der sket et fald i genindlæggelser for borgere med diabetes 
type- 2 over 65 år i Region Nordjylland. På landsplan ligger Region 
Nordjylland nu lavest. Sygehus Vendsyssel er blandt de 3 sygehuse, der 
på landsplan har den laveste genindlæggelsesfrekvens.

Resultaterne kan i deres fulde omfang ses i Sundhedsministeriets publikation samt 
i notat med overblik over resultater, der vedrører Frederikshavn Kommune og 
relaterede samarbejdsparter.

Initiativer i Frederikshavn Kommune

Kommunernes Landsforening, som er bidragsyder til publikationen, har kontaktet 
Frederikshavn Kommune. Dette er sket for at få uddybet, hvilke initiativer, der er 
gjort, for at opnå det gode resultat med at reduceret antallet af genindlæggelser for 
ældre over 75 år.

Frederikshavn Kommune kan ikke pege på én bestemt indsats, som den 
afgørende. Det er derimod resultatet af en lang række indsatser, der er indarbejdet 
gennem de senere år, der viser vejen mod de gode resultater. Den interesserede 
læser kan se indsatserne i bilaget notat til KL om ” Initiativer i Frederikshavn 
Kommune for at nedbringe genindlæggelser”.

 

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og 
Handicaprådet.

 
 
 
 

Indstilling
 
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
orienteres om resultater i ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – 
synlige resultater 2015”

 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
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Taget til orientering.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning, idet Handicaprådet anbefaler, at der distribueres 
til en bredere kreds.
 
 
 

Bilag
Publikationen - Sammenhaengende-indsats-i-sundhedsvaesnet-2015.ashx.pdf (dok.nr.86609/15)
Pdf af 81460-15_v1_Notat Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015 for 
Frederikshavn Kommune  (dok.nr.86607/15)
Pdf af 72213-15_v2_Notat til KL om tiltag i Frhavn for at nedbringe antallet af genindlæggelser 
.pdf (dok.nr.86615/15)



Handicaprådet - Referat - 24. august 2015 Side 13 af 35

7. Orientering om arrangement på Sindets Dag

Sagsfremstilling
Traditionen tro afholdes der et arrangement i Frederikshavn Kommune i forbindelse 
med Sindets Dag den 10. oktober. I år vil arrangementet inddrage flere 
interessenter end tidligere år, og der vil være en række aktiviteter både på dagen 
og i perioden op til den 10. oktober.
 
Der er etableret en styregruppe, som står for planlægning af arrangementet. 
Styregruppen består blandt andet af deltagere fra SIND, Fontænehuset, 
Socialpsykiatrien, Sundhedscentrene samt den regionale psykiatri.
 
Arrangementet bærer titlen 10-10-10. Titlen henviser til, at der den 10/10 klokken 
10 køres et cykelløb på 10 km. Cykelløbet er målrettet borgere med tilknytning til 
psykiatrien, men alle har mulighed for at køre med. Udover deltagere fra 
Frederikshavn Kommune, deltager den tidligere professionelle cykelrytter Jesper 
Skibby.
 
Efter cykelløbet er der et arrangement i Det Musiske Hus, hvor der hele dagen vil 
være udstillinger, foredrag mv. Her vil Jesper Skibby blandt andet holde foredrag 
om sit liv i cykelsport med fokus på både op- og nedture. 
 
I perioden op til Sindets Dag vil der blive afviklet en række forskellige tiltag. Blandt 
andet vil der være foredrag med Henrik ”Røde” Jensen, foredrag om ADHD og en 
række andre aktiviteter. Arrangementerne forud for dagen er fordelt i Skagen, 
Sæby og Frederikshavn.
 
Cykelløbet i Frederikshavn er en del af et landsdækkende initiativ af Dansk 
Arbejder Idrætsforbund og Dansk Cyklistforbund. Løbet i Frederikshavn er således 
et af 10 cykelløb, der køres på samme tidspunkt og samme distance rundt omkring 
i landet.
 
En del af formålet med arrangementet er at sætte fokus på ulighed i sundhed.  

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager beskrivelsen til 
orientering.
 

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til orientering.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015

 Åben sag

 Sagsnr: 12/9456
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SOU
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Taget til efterretning.
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8. Orienteringssag: Kvalitetsstandarder og procedurer for 
udvalgte kørselsområder

Sagsfremstilling
I 2013 deltog Frederikshavn kommune i et visitationsprojekt på udvalgte 
kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. 

Hovedformålet med Frederikshavn kommunes deltagelse i projektet var at 
anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i 
visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn kommune.

BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport 
fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den 
blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. 

Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt 
anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte 
kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og 
procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. 

Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som 
administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte 
fagcenter – dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, 
afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). 

For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder 
bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en 
Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til 
kørselsordningerne.

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der 
deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret.

Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte 
samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling 
og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle 
konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil 
udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en 
helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. 

Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, 
og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til 
Styregruppens beslutninger.

Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra 
BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22129
 Forvaltning: Center for Bibliotek & 
Borgerservice
 Sbh: anrv
 Besl. komp: Handicaprådet
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i de politisk besluttede serviceniveauer.

Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der 
er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet 
opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har 
uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014 
kunne indfries.

Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om 
Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning

Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og fritidsudvalg, 
Børne- og ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og 
Handicapråd.
 
 

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Bahram Dehghan (A) og Bent H. Pedersen (A)
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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9. Orientering om økonomi

Sagsfremstilling
Økonomioversigten fremlægges til orientering.
 
 

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.
 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Økonomiorienteringen taget til efterretning. 
 
 

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

 Åben sag

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

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:
 
 

Indstilling
Til videre foranstaltning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Mødeplan 2016
 
Ingen yderligere bemærkninger.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/71
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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11. 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
At orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard. 
 
 

 Åben sag

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

Sagsfremstilling
Uden beslutning !
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Ingen kommentarer.
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/65
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: Handicaprådet
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13. Høringssag: Etableing af udgående teams på apopleksiområdet

Sagsfremstilling
Resumé
Den administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen drøftede på mødet i maj 2015 
neurorehabiliteringen. 
På mødet blev det aftalt, at Region Nordjylland skulle sende et oplæg i skriftlig høring. Dette oplæg er 
nu fremsendt til kommunerne og PLO. 
Oplægget vedrører etableringen af et udgående team i den akutte fase. Dette team vil have fokus på 
afsluttende udredning, behandling, vurdering samt opstart af rehabilitering i eget hjem. 
I tillæg til dette udgående team planlægges der på et senere tidspunkt ligeledes med et udgående 
team, som opfølgning på patienter, som har været indlagt til neurorehabilitering. Kommunerne og 
PLO vil ligeledes blive inddraget i dette arbejde.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der - med forbehold for politisk 
godkendelse - er fremsendt til Regionen inden høringsfristens udløb 1. september. Høringssvaret 
forelægges nu Sundhedsudvalget til endelig godkendelse. 

 
Organiseringen af den akutte apopleksi behandling i Region Nordjylland
Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af den akutte 
apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital (det akutte 
apopleksiafsnit). Det betyder en hurtigere, specialiseret udredning, hvor en diagnose kan stilles 
tidligere, og hvor behandling kan igangsættes hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb 
og færre skader. 
En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I have behov for hospitalsbaseret 
neurorehabilitering i fase II, med efterfølgende udskrivelse til hjemkommunen (se figur). En anden 
gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akutte apopleksiafsnit til eventuel opfølgning i 
kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres 
den afsluttende behandling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem. 
 
Figur - faseinddeling af hjerneskaderehabilitering 

 
For alle faser gælder det at patienten skal sikres en tilstrækkelig og faglig kompetent udredning og 
behandling med sikring af en tvær- og neurofaglig vurdering af neurorehabiliterings behov med 
ledsagende opstart af relevant neurorehabiliterings tilbud. Det er vigtigt at sikre et sammenhængende 
patientforløb uden forsinkelser i indsatsen. 

 
Beskrivelse af det udgående apopleksiteam 
Apopleksiteamet i Region Nordjylland vil være et neurofagligt erfarent og kompetent tværfagligt team 
(læge, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut med mulighed for inddragelse af eventuelt øvrige aktører 
som bl.a. talepædagog og neuropsykolog). Apopleksiteamet vil være integreret i det akutte 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22464
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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apopleksiafsnit 6Ø på Aalborg Universitetshospital og være udgående her fra. Hovedopgaven vil 
være i et tæt samarbejde med apopleksipatientens hjemkommune, at tilrettelægge og medvirke i en 
sikker overlevering fra hospitalsindlæggelse til hjemmet.
 
Apopleksiteamets formål: 
·         At sikre afslutning af det akutte forløb og en god overlevering med evt. opfølgning for 

apopleksipatienter i eget hjem efter indlæggelse. 

·         At udbygge samarbejdet til primærsektor til gavn for apopleksipatienten og pårørende. 

·         At medvirke til øget neurofaglig kompetenceudvikling ved kommunalt personale via praksisnær 
undervisning i borgerens hjem. 

 
 
Aktivitet og økonomi for kommunen
Erfaringerne fra Region Midt viser, at ca. 35 % af patienterne kan sikres et fagligt velkvalificeret tilbud 
i den udgående funktion. Det vil i Region Nordjylland svare til ca. 450 patienter om året på sigt. Der 
planlægges dog indledningsvist med et lavere aktivitetsniveau svarende til ca. 250-300 patienter. 
Dette skyldes blandt andet, at aktiviteten skal afstemmes med den planlagte omlægning af den 
stationære neurorehabilitering, som er beskrevet i ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”, 
ligesom der er behov for at der indledningsvist opsamles erfaringer omkring det udgående teams 
virke.
I forhold til den forventede aktivitet fordelt ud på kommunernes population (antal indbyggere), 
forventes det, at Frederikshavn Kommune vil modtage ca.10,5 % svarende til:
·         47 borgere (ved en aktivitet på 450 patienter)
·         26 borgere (ved en aktivitet på 250 patienter)
 
Erfaringerne fra Region Midtjylland viser, at et gennemsnitlig forløb ved det udgående team medfører 
udgifter for hjemkommunen på ca. 1000 kr. Da der vil være tale om et tilbud, som er et alternativ til en 
indlæggelse på et af regionens kommende tre neurorehabiliteringscentre, vil kommunerne spare 
udgifterne til den kommunale medfinansiering i forbindelse med disse forløb. Erfaringerne fra Region 
Midtjylland viser, at etableringen af det udgående team ikke medfører øgede udgifter for 
kommunerne.
 
 
Igangsætning 
Som led i udmøntningen af ”Plan for sygehuse og speciallpraksis” er Region Nordjylland på 
nuværende tidspunkt ved at justere den samlede organisering af den stationære aktivitet på 
neurorehabiliteringsområdet. Denne omlægning ventes afsluttet 1. januar 2016, hvor også det 
udgående apopleksiteam forventes at starte op.
 
 
Høringssvar
Administrationen har udarbejdet høringssvar, som er vedlagt i bilag. 
Ligeledes er hele beskrivelsen, der er sendt i høring vedlagt.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 
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1.     drøfter forslaget om udgående teams i relation til de kommunale opgaver
2.     godkender det administrativt udarbejdede høringssvar
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Høringssvar fra Sundhedsudvalget tages til efterretning. 
Handicaprådet ønsker en entydig definition af målgruppen, da der er uklarhed om, om ordet 
apropleksi eller begrebet senhjerneskade skal anvendes.
Det bør fremgå entydigt af alle dokumenter.
 
 

Bilag
Høringssvar fra Frhavn Komm - Etablering af udgående teams på apopleksiområdet.pdf (dok.nr.133751/15)
Beskrivelse - Apopleksiteam og neurorehabilitering i eget hjem.pdf (dok.nr.133839/15)
Bilag Kompetencebehov i opgavevaretagelsen.pdf (dok.nr.133846/15)
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14. Høringssag: Rehabilitering SEL § 83a - "Længst Muligt I 
Eget Liv"

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 8. april 2015, at den rehabiliterende indsats jf. 
lovændringen i henhold til SEL § 83a i en forsøgsperiode skal udbredes til alle 
leverandører af hjemmehjælp i Frederikshavn Kommune. Socialudvalget har i 
denne forbindelse ønsket en model for udrulningen. Formålet med § 83a er at 
sikre, at alle kommuner arbejder med en rehabiliterende indsats i forhold til 
borgerne, og tilbyder et kortere, afgrænset og målorienteret rehabiliteringsforløb.
 
Frederikshavn Kommune har gennem en årrække arbejdet med en rehabiliterende 
indsats gennem ”Længst Muligt I Eget Liv”. Indsatsen er givet som et tilbud til alle 
ny-visiterede borgere samt til borgere, der har modtaget hjælp efter § 83, hvor der 
var potentiale for rehabilitering. Indsatsen er indtil 1. januar 2015 bevilget i henhold 
SEL § 86, der omhandler kommunal bevilling af genoptræning og 
vedligeholdelsestræning. Den nuværende indsats opfylder kravene i henhold til § 
83a, men ændringen af loven giver mere klar lovhjemmel til at bevilge forløbene.
 
Udførelsen af ”Længst Muligt I Eget Liv” er hidtil foregået ved, at den kommunale 
leverandør af hjemmepleje har løst opgaven og arbejdet med ”Længst Muligt I Eget 
Liv” i rehabiliteringsteams tilknyttet de enkelte hjemmeplejegrupper. Disse teams 
sætter sammen med borgeren mål for rehabiliteringen og arbejder hermed ud fra 
en træningsplan. Træningsplanen skal hjælpe borgeren med at opnå forøget 
livskvalitet. Teamet består af terapeuterne fra ”Længst Muligt I Eget Liv” samt 
plejepersonale fra den hjemmeplejegruppe, borgeren er tilknyttet. Plejepersonalet 
er uddannet i rehabilitering og bistår borgeren i den daglige træning og hjælper 
også borgeren med de daglige gøremål i træningsperioden.
 
Antal borgere, der i 2015 har været visiteret til ”Længst Muligt I Eget Liv” fordeler 
sig som følger:

·         Januar     54 borgere
·         Februar   38 borgere
·         Marts                  38 borgere
·         April                    44 borgere
·         Maj                     36 borgere
·         Juni                     40 borgere

 
Udover nye borgere, der visiteres til rehabiliterende forløb i henhold til 83a, 
omfatter lovændringen også borgere, der i dag er visiteret til hjælp efter § 83, 
således disse kan tilbydes et rehabiliterende forløb.
 
Det første skridt i borgerens rehabiliteringsforløb vil være visitationen. I forbindelse 
med vurdering af behovet for hjemmehjælp tager visitator stilling til, om et 
tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb kan hjælpe borgeren til at genvinde 
eller udvikle sin samlede funktionsevne og dermed opnå et mere selvstændigt liv.

 Åben sag
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Borgeren visiteres til et rehabiliteringsforløb, såfremt det vurderes realistisk og 
meningsfuldt, at borgeren kan udvikle eller forbedre funktionsevnen via et 
rehabiliteringsforløb. Først når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, tages der endelig 
stilling til behovet for hjemmehjælp (genvurdering/revisitation).
 
Plejepersonalet skal kunne arbejde rehabiliterende med fokus på hjælp til selvhjælp 
og ligeledes motivere borgeren til egenomsorg med respekt for borgers 
selvbestemmelsesret. Ligeledes skal personalet have kendskab til 
hverdagsrehabilitering som metode i forhold til at kunne se rehabiliteringspotentiale 
i dagligdagsfunktioner som personlig pleje, praktisk hjælp og være opmærksom på 
borgers mulighed for at deltagelse i social aktivitet, således at borger i større grad 
bliver aktiv og i stand til at mestre egen tilværelse.
 
Væsentlige faglige krav og kompetencer ved leverandører af den rehabiliterende 
indsats kan således opsummeres til flg.:
 

·       Den enkelte medarbejder skal kunne motivere og inddrage 
borger

·       Udføre trænende hjemmehjælp med baggrund i opstillede mål
·       Kunne dokumentere effekt af indsatsen
·       Kunne inddrage relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi
·       Medarbejderne skal være indstillet på et tværfagligt samarbejde 

og kunne orientere sig mod andre faggrupper.
 

 
I forbindelse med at de private leverandører ønskes medtænkt i den rehabiliterende 
indsats i en forsøgsperiode, er det vigtigt, at de private leverandører er i besiddelse 
af de faglige krav og kompetencer, som denne indsats kræver. For at understøtte 
de private leverandører med denne opkvalificering af personalet foreslås det, at 
terapeuterne på træningsområdet, der varetager opgaven i forhold til ”Længst 
Muligt I Eget Liv” afholder workshops / temadage for udvalgte medarbejdere fra de 
private leverandører, der skal arbejde med udførelsen af opgaven. Dette kan 
suppleres med supervision. Derudover kan medarbejderne hos de private 
leverandører tilbydes sidemandsoplæring / praktikforløb hos den kommunale 
leverandør.
 
Ovenstående betyder, at de private leverandører på sigt kommer til at arbejde med 
”Længst Muligt I Eget Liv” på samme måde, som den kommunale leverandør har 
gjort det gennem årene.
 
Det overordnede mål er at sætte fokus på, at ”Den, der kan selv, skal selv”, således 
borgeren oplever kvalitet, herunder at de opstillede mål nås. Indsatsen skal 
understøtte, at borgeren tager ansvar for eget liv.
 
De private leverandører har været inviteret til et orienteringsmøde vedr. 
ovenstående for at give deres kommentarer, hvilket administrationen vil give 
Socialudvalget en orientering om på mødet.  
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Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget: 
1)     Træffer beslutning om udrulning af ”Længst Muligt I Eget Liv” til de private 

leverandører efter ovenstående skitse fra den 1. oktober 2015.
 

2)     Forsøgsperioden foreslås at omfatte en 2 årig periode med en evaluering efter 
et år, således der er mulighed for at gennemføre ændringer eller iværksætte 
nye tiltag på området.

 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Indstillingen følges.
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15. Orienteringssag: Konkurs - ABC Service

Sagsfremstilling
På baggrund af konkursen, der ramte den private leverandør af SEL § 83 ydelser 
”ABC- Service ApS” i februar måned 2015, fremsendes her til Socialudvalgets 
orientering økonomisk opgørelse over de kommunale udgifter i forbindelse hermed. 
Den specificerede opgørelse er vedlagt til sagen som bilag.
 
Ud fra denne opgørelse kan det konkluderes, at der i alt var 456.990 kr. i likvide 
midler til disposition ved konkursens opstart fordelt på en sikkerhedsstillelse jf. den 
indgåede kontrakt og ikke realiserede afregninger til virksomheden. 
 
Dernæst viser opgørelsen, at konkursen medførte totalt set 327.741 kr. i udgifter, 
fordelt på flere posteringer jf. vedlagte bilag.
 
Det giver en difference på -129.249 kr., hvilket betyder, at Frederikshavn 
Kommune kan udbetale nævnte beløb til boet, når alle udgifter er medregnet. 
 
Den økonomiske konklusion på konkursen er således, at Frederikshavn Kommune 
har fået dækket alle sine udgifter, og at de likvide midler, der var til rådighed 
gennem sikkerhedsstillelsen og ikke realiserede afregninger, udgjorde en større 
andel end de udgifter konkursen, medførte totalt set. 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Bilag 1 - Økonomisk opgørelse.pdf (dok.nr.133069/15)

 Åben sag
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16. Orienteringssag: Magtanvendelse 2014 - Ældreområdet

Sagsfremstilling
Reglerne for magtanvendelse findes i Lov om Social Service §§ 124-137 og omfatter personer 
med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt 
socialpædagogisk bistand mv. og som ikke giver deres samtykke i en foranstaltning efter §§ 
125-129. Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted, jf. § 124 i Lov om Social 
Service. Når det alligevel som en undtagelse fra hovedreglen kan tillades at anvende magt i en 
række nøje afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre 
yderligere personskade, jf. §§ 125-129 i Lov om Social Service. 
 
Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten til det mindst mulige. Yderligere fremgår det af loven, at 
mindsteindgrebsprincippet altid skal gælde, hvilket vil sige, at den magtanvendelse, der udøves 
altid skal være så mindst indgribende i borgerens selvbestemmelse som muligt for at varetage 
borgerens interesse. Derudover skal magtanvendelsen altid sættes i relation til, hvad man 
ønsker at opnå i forhold til borgeren.
 
Målet er, at medarbejderne kan varetage plejeopgaverne uden at anvende magt. Derfor har 
Center for Ældre og Sundhed fortsat stort fokus på medarbejdernes plejemæssige og 
socialpædagogiske kompetencer ligesom der er stor fokus på nye tilgange som eksempelvis 
musikterapi, der har vist sig meget brugbart overfor målgruppen.  
 
Nedenfor er der en overordnet opsummering af magtanvendelsesindberetningerne for 2014:

Område Nord Midt Syd

§ 125: Personlige alarm- og pejlesystemer 0 0 0
§ 126 og 126a: Anvendelse af fysisk magt i form af 
fastholdelse i personlige hygiejne situationer eller 
føre en person til et andet opholdsrum. 

29* 3 11

§ 127: Anvendelse af fysisk magt for at hindre en 
person i at forlade boligen eller føre denne tilbage 
til boligen. 

1 0 1

§ 128: Anvendelse af magthjælpemidler 
(fastspænding af person til kørestol,
seng mv.) 
 

1 0 0

§ 129: Optagelse af person i bestemt botilbud 
 

1 0 0

I alt 32 3 12
*11 af de 29 magtanvendelser er ved den samme borger
 
Yderligere kommentering og analyse af området fremgår af vedlagte bilag. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.
 

 Åben sag
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Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 

Bilag
Bilag - Magtanvendelse 2014.pdf (dok.nr.133096/15)
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17. Orienteringssag: Status på Ældrepulje projekter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er i 2015 bevilliget 13,8 mio. kr. til 6 projekter inden for 
Puljen ”Løft til ældreområdet”.
Projekterne er: Optur, Demensprojektet, Forebyggelse af ensomhed/isolation, 
Styrkelse af de aller svageste borgere, Forebyggelse af indlæggelser og 
Genoptræning - ventetid.
I det følgende gives en status på projekterne Optur, Demensprojektet og 
Forebyggelse af ensomhed/isolation.
 
 
Status på projekt Optur – LMIEL 2.0
Det overordnede formål med projektet Optur er, at øge selvstændigheden, 
aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos borgerene i Kommunens somatiske 
plejeboliger. Målet er, at implementere den rehabiliterende tilgang fra Længst 
Muligt i Eget Liv med fokus på forebyggelse af yderligere svækkelse hos disse 
svage borgere. Til at gennemføre indsatsen er der ansat et tværfagligt team 
bestående af 3 personer, hhv. en fysioterapeut, ergoterapeut og SSA, som dækker 
de i alt 375 somatiske plejeboliger og aflastningsboliger, fordelt på 14 
plejeboligenenheder. 
Der er igangsat følgende indsatser:
 
1.   En tværfaglig rehabiliterende indsats til borgere på plejecentre ved brug af 

fysio- og ergoterapeutiske fremgangsmåder, og træning i hverdagsaktiviteter.   
Det tværfaglige team har gennemført en udrulningsplan for alle kommunens 
plejeboligenheder, hvor fokus både har været på den enkle borger, samt 
vejledning/undervisning af plejepersonalet ift. den rehabiliterende tilgang. Borgerne 
har været i et intensivt forløb på 14 dage, hvor fokus er på øget selvstændigheden, 
livskvalitet og trivsel. Der opleves opblomstring både fysisk, psykisk og socialt hos 
de borgere som har været omfattet af projektet. Borgerne bliver mere aktive i deres 
hverdag får mere initiativ og handlekraft. Dette understøttes af et udvidet 
samarbejde med de frivillige organisationer og ”De Frivillige Hænder” 
Fra 1. september 2015 vil alle borgere som flytter i en plejebolig få tilbudt et 
rehabiliteringsforløb. 
 
Optur har desuden fokus på afprøvning og implementering af velfærdsteknologi, og 
der arbejdes med forskelige teknologier, bl.a. brug af Ipad til at forbedre 
plejehjembeboerens sociale interaktion med familie og venner. 
                                   
2.     Forebyggelse af fald på tværs i Center for Sundhed og Pleje 
 
Fald er den hyppigste type ulykke blandt ældre, og er forbundet med øget 
sygelighed, institutionalisering og dødelighed. Fald medfører således store 
menneskelige som samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor har vi i 
Frederikshavn Kommune, i forbindelse med ældrepuljen, igangsat en 
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forebyggende indsats med henblik på at reducere fald hos ældre. Indsatsen 
omfatter alle plejecentre og hele Hjemmeplejen. Der er desuden etableret et tæt 
samarbejde med Aktivitet og Træningsområdet omkring målrettede tilbud til de 
ældre borgere med risiko for fald, samt med kostvejleder omkring 
ernæringstilstanden. Der er udarbejdet terapeutiske test- og 
udredningsredskaber, samt en lommebog til plejepersonalet med værktøjer til at 
forebygge fald med de interne og eksterne faktorer, som øger risikoen for fald 
hos den ældre. Lommebogen anvendes som opslagsværk i relation til redskabet 
Triage (redskab med farvekoderne rød-gul-grøn der benyttes af plejepersonalet 
som et led i at vurdere borgerens helbredstilstand). Der er påbegyndt 
undervisning af alt plejepersonale i Center for Sundhed og Pleje i 
faldforebyggelse. 

Med henblik på at styrke og bevare borgernes fysiske funktionsniveau og 
hermed forbygge fald er der forsøgsvis igangsat systematisk holdtræning, med 
fokus på balance, muskelstyrke og tryghed ved at færdes i de nære omgivelser, 
på nogle af vore plejecentre. I Hjemmeplejen er der sat fokus på ydelsen gå-
ture, hvor der udføres ”før og efter test” for at måle effekten af balance og 
tryghed ved at gå. 

Det er endnu for tidligt at måle effekten af de enkelte indsatser, og hermed 
vanskeligt at synliggøre de forventelige resultater for indsatserne i Optur. Den 
første samlede evaluering af projektet vil således, som planlagt, først foreligge 
med udgangen af 2015. De første enkeltstående resultater af den 8 ugers 
holdtræning til plejehjemsbeboerne viser dog klare funktionsmæssige 
forbedringer for borgerne på op til 23 %. Samtidig er der stor social effekt af de 
fysiske aktiviteter. På den baggrund er der således allerede belæg for at 
udbrede holdtræningen til alle pleje- og aktivitetscentre. 

En rehabiliterende tilgang kræver en kulturændring på vores plejecentre, og det 
medfører et langvarigt fokus med flere forskellige indsatsområder. Der opleves 
stor motivation for denne ændring, hos såvel borgerne som plejepersonalet, og 
det bør bemærkes at der siden projektets opstart, ikke har været anmærkninger 
om mobilisering i embedslægerapporterne. Dvs. Embedslægeinstitutionen 
vurderer, at der er et tilfredsstillende aktivitetsniveau i plejeboligerne. 

Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser. 
 
 
Status på demensprojektet – Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen
Det overordnede formål med projektet er at forbedre livskvaliteten hos borgere med 
demens. Projektet arbejder med nedenstående tre fokusområder, baseret på 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling og pleje 
af borgere med demens.
Projektet omfatter beboerne i Kommunens i alt 136 demensboliger.
  
1.     Systematiseret udredning af somatiske sygdomme, smerte og fald hos 
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borgere med demens i hele kommunen
Der er afprøvet redskaber og udformet procedure for udredning ved 
adfærdsændring hos borgere med demens. Implementeringen er planlagt fra 
september 2015 – juni 2016 og foregår bl.a. ved undervisning af plejepersonalet.
Vedr. faldforebyggelse er der i samarbejde med frivillige, etableret dansegrupper 
som træning af gang og balance, samt faldforebyggelse i demensafsnit. Der er i 
samarbejde med Optur og Længst Muligt i Eget Liv etableret et depot for 
hoftebeskytter, og lavet procedure for midlertidige udlån af hoftebeskyttere. En 
hoftebeskytter er en skinne, som kan afbøde et fald og hermed mindske risikoen for 
et hoftebrud. Der forligger evidens for effekten heraf. Netop indsatsen med at 
etablere udlån af hoftebeskyttere, er et eksempel på en ændring der har været 
positiv for alle parter, idet den har en god effekt i dagligdagen pga. 
afbureaukratisering på området.
Forebyggelsen af hoftebrud forventes at have en positiv effekt på 
medfinansieringskontoen.
 
2.     Intensiv stimulering af beboere i demensplejeboligerne og daghjem for 

borgere med demens ved hjælp af terapeutiske behandlingsvinkler og fysisk 
træning integreret i et styrket samarbejde med frivillige.

Der er ansat et team på 3 personer, hhv. en fysio-, ergo- og musikterapeut til 
behandling af borgere og vejledning af plejepersonale i demensafsnit (i alt 126 
boliger) og daghjem. Den terapeutiske indsats er meget efterspurgt, og der er et 
stort potentiale i at videreudvikle indsatsen, så borgere med demens i somatiske 
plejeboliger og eget hjem også skal kunne henvises. 
 
I samarbejde med Optur og Frivillige Hænder, er der arbejdet med hvordan frivillige 
medarbejdere kan indgå på plejecentre. Der er etableret kontakt mellem Ældre 
Sagen og plejecentrene i Skagen, samt planlagt en workshop for plejecenterledere 
medio 2015 omkring ledelse af frivillige medarbejdere. Det frivillige arbejdes spirer 
og blomster på plejecentrene, og der er et stort potentiale i at arbejde videre med 
udviklingen af dette i 2016.  
 
 
3.     Målrettet kompetenceudvikling af plejepersonale på området, med fokus på at 

højne kvaliteten og forståelsen i plejeopgaven hos borgere med demens
I samarbejde med SOSU Nord er der etableret efteruddannelseskurser i demens. 
Kurserne har været meget populære og efterspurgte, da personalet oplever at få et 
godt fagligt udbytte. 281 personaler har været på kursus i 2014 og 2015. Der er 
planlagt kurser i resten af 2015 for 225 personaler.
Der er p.t. venteliste og et stort behov for at der etableres flere kurser i 2016.    
 
Geronto-teamet på Det psykiatriske sygehus i Brønderslev har udtrykt, at de 
oplever at Frederikshavn Kommune har styrket deres indsats på demensområdet 
markant, gennem indsatserne i dette projekt. Især på området omkring aktiviteter 
og stimulering af demente.
 

Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på 
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medfinansieringskontoen, pga. færre indlæggelser.

 
Status på ” Forebyggelse af ensomhed/isolation” maj 2015
Risikoen for at blive ensom / isolere sig er størst i forbindelse med ændringer i 
livsvilkår, så som ændret socialstatus, stoppe med arbejde, sygdom, tab af 
samlever/ægtefælle eller boligskift.
Evalueringen af projektet i 2014 medførte at målgruppen for forebyggende besøg i 
2015 blev ændret. Målgruppen fremadrettet alle enker/enkemænd mellem 65 og 74 
år, der bor alene på adressen.
Det er de 2 forebyggende medarbejdere i sundhedscentret der forestår projektets 
tilbud med de forebyggende hjemmebesøg.
 
Det første halve år har projekt ”Ensomhed og isolation” vist, at der er et behov for 
dette nye tiltag. Der er pt. 1.152 borgere i målgruppen, og ca. halvdelen er blevet 
tilbudt et besøg i løbet af 1. halvår af 2015. Det forventes, at alle borgere i 
målgruppen er blevet tilbudt et besøg inden årets udgang.
På trods af, at mange af de borgere, de forebyggende medarbejdere møder, har 
mistet deres ægtefælle for år tilbage, tager de meget positivt imod dem. Det faktum, 
at en udefrakommende person stiller sig til rådighed for dem og deres sorg, lytter 
på dem og giver dem plads til at få sat ord på de svære perioder livet har budt dem, 
gør en forskel. En meget stor del af dem giver klart udtryk for, at de har fået udbytte 
af tilbuddet, 
Ud over ovenstående får de forebyggende medarbejdere hver måned en 
opdatering, med nye enker/enkemænd, som de tilbyder et besøg efter ca. 6 uger 
og igen efter 6 måneder. Stort set alle ønsker besøg igen efter et halvt år. Det 
opleves, at det giver borgerne tryghed at vide, at der bliver fulgt op på besøget, og 
at de ikke blot bliver ”sluppet” midt i en svær livssituation. De forebyggende 
medarbejdere ringer i den mellemliggende periode til en stor del af borgerne, for at 
holde dem ”til ilden” i forhold til de tiltag, de har forsøgt at hjælpe dem i gang med. 
Men, også for at fornemme, om de fortsat ”pendulere” mellem sorgen og deres nye 
livssituation, eller om der er behov for et besøg inden det halve år er gået. 
 
Den sidste gruppe der er specielt fokus på, er de borgere, hvis ægtefælle er flyttet i 
plejebolig. Denne - hidtil temmelige oversete - gruppe har vist sig at have et behov 
for tilbuddet om besøg. Disse borgere sidder tilbage med rigtig mange tanker. De 
forebyggende medarbejdere har derfor et tæt samarbejde med Kommunens 
plejecentre, om at få kontakt til disse borgere (se bilag med artikel fra Nordjyske d. 
2.4.2015). 
 
Sideløbende implementeres ”Aktivtældreliv.dk”. Foreningerne er inviteret til 2 
temadage i juni og for frontpersonale i aktivitetscentre og sundhedscentre er der 
tilsvarende inviteret til 2 temadage. Der har i alt deltaget 32 foreninger med ca. 80 
personer og ca. 60 frontpersonaler i temadagene, der afholdes af ”Marselisborg”. 
Sideløbende hermed arbejdes der med at oprette forskellige aktiviteter i 
samarbejde med frivillige, f.eks. sorg og livsmodsgrupper, fælles spisning, 
madlavningshold for enlige mænd mm. 
Konkret kan det nævnes at ”Café Pot og Pande” starter op i september. Det er et 
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initiativ, hvor enlige mænd mødes og lærer at lave mad, med efterfølgende 
fællesspisning. Der opstartes et hold i både Sæby og Frederikshavn.
  
Det er svært endnu at give konkrete målbare resultater af indsatserne i 
ensomheds- og isolationsprojektet. Dette skyldes især at projektets indsatsområde 
blev ændret pr 1. januar 2015. 
Målet med projektet er at højne livskvaliteten hos projektets målgruppe, ved at 
forebygge ensomhed og isolation. Forebyggelsen forventes at have positiv 
afsmitning på andelen af § 83 ydelser jf. Serviceloven, både på kort og langt sigt.
Desuden forventes projektet at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser.

Projektet er helt i overensstemmelse med nyheden fra Ministeriet for børn, 
ligestilling, integration og sociale forhold af 7. april 2015 om indgåelse af aftale om 
at revidere ordningen om de forebyggende hjemmebesøg. Se mere her: 
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-
forebyggende-hjemmebesog.pdf.
I dag tilbydes der, jf lovgivningen et årligt forebyggende besøg til alle borgere over 
75 år.
Ministeriet foreslår af lovgivningen revideres til at omfatte et tilbud om en årlig 
forebyggende samtale for alle borgere over 65 år i særlige risikogrupper. Hvilket 
kan være; enlige (eneste registrerede på adressen) enten fordi de er 
enke/enkemænd, fraskilt eller ugift eller til borgere med en kronisk sygdom. 
Derudover skal der fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 
år, og tilbud om årlige besøg til alle over 80 år.
Til orientering udgør alene gruppen af ugifte og fraskilte enlige fra 65 til 74 år i 
Frederikshavn Kommune pt. ca. 1.500 borgere.
 
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 
 
 
 
 
 

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

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Udsættes til næste møde.
 

Bilag
Artikel april 2015 (dok.nr.98121/15)

http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-forebyggende-hjemmebesog.pdf
http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2015/aftale-om-revision-af-de-forebyggende-hjemmebesog.pdf
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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