
Referat Ældrerådet
Ordinært møde

Dato 26. august 2015

Tid 09:00

Sted ML 0.93

NB. Gæster: 

kl. 10.30-11.00 Områdeleder Susanne Thaarup deltager under pkt. 9 

kl. 11.45 Formand for Socialudvalget Jørgen Tousgaard deltager under pkt. 
15

Fraværende Oda Kajgaard

Stedfortræder

Medlemmer Hanne Andersen

Oda Kajgaard

Ole Kanstrup Petersen

Jytte Schaltz

Chris Sørensen

Dan Eriksen

Else Henriksen

Dorte Tofting

Lisbeth Dørum

   



Ældrerådet - Referat - 26. august 2015 Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse

Side

1. Godkendelse af dagsordnen........................................................................................................................4

2. Godkendelse af referat ................................................................................................................................4

3. Høringssag: Etableing af udgående teams på apopleksiområdet ...............................................................4

4. Høringssag: Rehabilitering SEL § 83a - "Længst Muligt I Eget Liv" ............................................................7

5. Orienteringssag: Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte kørselsområder .....................................10

6. Orienteringssag: Konkurs - ABC Service.....................................................................................................12

7. Orienteringssag: Magtanvendelse 2014 - Ældreområdet ............................................................................13

8. Orienteringssag: Redegørelse om mad i LeveBo enhederne i Skagen.......................................................14

9. Orienteringssag: Igangsætning af analyse af daghjemsområdet for demente ............................................17

10. Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen med kommunens plejecentre ..........................................20

11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg ................................................................................................20

12. Information fra formanden samt øvrige medlemmer....................................................................................21

13. Næste møde ................................................................................................................................................22

14. Forslag om udarbejdelse af årsrapport over Ældrerådets virke...................................................................23

15. Drøftelse med Socialudvalgsformanden om aktuelle sager ........................................................................23

16. Godkendelse af telemedicinske projekter....................................................................................................23



Ældrerådet - Referat - 26. august 2015 Side 3 af 26

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
3 133751/15 Åben Høringssvar fra Frhavn Komm - Etablering af udgående teams 

på apopleksiområdet.pdf
3 133839/15 Åben Beskrivelse - Apopleksiteam og neurorehabilitering i eget 

hjem.pdf
3 133846/15 Åben Bilag Kompetencebehov i opgavevaretagelsen.pdf
5 127071/15 Åben Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3)
6 133069/15 Åben Bilag 1 - Økonomisk opgørelse.pdf
7 133096/15 Åben Bilag - Magtanvendelse 2014.pdf
8 135618/15 Åben Bilag 1: Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger
9 131650/15 Åben Bilag 1: Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen
16 136466/15 Åben Telemedicinsk servicefunktion.pdf
16 136463/15 Åben Telemedicin til hjertesvigtspatienter.pdf



Ældrerådet - Referat - 26. august 2015 Side 4 af 26

1. Godkendelse af dagsordnen

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen

-       herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle sager.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Der tilføjes nyt pkt. 16 Godkendelse af telemedicinske projekter. Bilag: Telemedicin 
til hjertesvigtspatienter; Telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland.
 
Nyt bilag omdelt vedr. pkt. 8 Redegørelse om mad i LeveBo enhederne i Skagen. 
Bilag: Henvendelse fra pårørende.
 
Dagsordenen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra møde i Ældrerådet den 10-08-2015.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

3. 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. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22464
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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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 
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. 

 
 



Ældrerådet - Referat - 26. august 2015 Side 6 af 26

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 

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.
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Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådets høringssvar
Som udgangspunkt tilslutter Ældrerådet sig tankegangen om udgående teams. Ældrerådet tilslutter 
sig samtidig, at der er et behov for en yderligere uddybning og støtter det gennemarbejdede 
høringssvar fra Sundhedsudvalget.
 
 

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)

4. 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 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1537
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU
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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.
 
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 
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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.  
 
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.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådets høringssvar
Ældrerådet tilslutter sig indstillingen om at udrulle ”Længst Muligt I Eget Liv” til de 
private leverandører samt forslag til evaluering efter en 2 års periode.
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5. 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: 
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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.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen og tager den til efterretning.
 
 

Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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6. 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.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen og tager den til efterretning.
 
 

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

 Åben sag

 Sagsnr: 14/7765
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: suko
 Besl. komp: SOU
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7. 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.
 
 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/4855
 Forvaltning: CSSM
 Sbh: lald
 Besl. komp: SOU
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning.
 

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

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 
 

Bilag
Bilag - Magtanvendelse 2014.pdf (dok.nr.133096/15)

8. Orienteringssag: Redegørelse om mad i LeveBo enhederne i 
Skagen

Sagsfremstilling
På baggrund af en henvendelse fra en borger til Byrådet, redegøres der i det 
følgende for, hvordan man håndterer opgaven vedr. mad i LeveBo enhederne i 
Skagen, hhv. Ankermedet, Drachmannsvænget og Lindevej. Generelt gælder det, 
at der er fokus på at maden følger de nationale retningslinjer på området og 
Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard for mad i plejeboliger (se bilag 1). Der 
samarbejdes med sundhedscentrets kostvejledere og diætister om den mest 
optimale kost til beboere med særlige ernæringsmæssige behov.
 
Morgen
Beboerne vælger selv hvad de ønsker til morgenmad, det være sig fx 
rugbrød/franskbrød med pålæg, ost eller marmelade, yoghurt med forskellige 
morgenmadsprodukter, havregrød eller øllebrød. Havregrøden laver personalet fra 
bunden. Øllebrød laves på pulver og personalet tilsætter selv sukker, vand og evt. 
øl. Dertil serveres mælk og fløde/flødeskum efter beboerens ønske.
Til morgenmåltidet serveres også kaffe og the.
 
Formiddag
Om formiddagen tilbydes beboerne kaffe/the med brød efter eget ønske.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22172
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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Middag og aften
Der serveres normalt kun et større varmt hovedmåltid om dagen og et koldt/lunt 
måltid. Da det varierer fra hus til hus om den varme hovedret serveres til middag 
eller aften, slås beskrivelsen af disse to måltider sammen.
 
Det kolde/lune måltid
Det kolde/lune måltid består som oftest af smørrebrød med et bredt udvalg af pålæg 
fra kommunens aftaleleverandør på området, dvs. det er pålæg af en god kvalitet 
der serveres. Hvordan smørrebrødet håndteres er forskelligt fra sted til sted, samt 
afhænger af borgerens egne ressourcer. Nogle steder anrettes pålæg og 
grøntsager på et fad og beboerne smører selv deres mad, og andre steder er 
madderne smurt.
 
Der serveres ofte en lun ret til det kolde måltid. Den lune ret kan fx være frikadeller, 
tærte eller en rest fra det varme måltid. Bemærk at rester håndteres jf. 
vejledningerne for fødevarehåndtering.
Serveres der tærte eller frikadeller, er disse som oftest lavet i forvejen af den 
kostfaglige medarbejder, som har frosset dem ned. Det betyder at det er let for 
plejepersonalet er lune retten til måltidet. 
I nogle huse serveres der en lakse- eller ostemad sammen med den lune ret.
Ofte serveres der grød efter beboernes ønske. Dette er ofte risengrød.
Beboerne tilbydes sluttelig en ostemad.
 
Det varme hovedmåltid
Det varme hovedmåltid består af en hovedret og en biret/dessert.
Måltiderne er en kombination af hjemmelavede retter og færdiglavede/halv-
fabrikerede retter. 
Generelt gælder det, at kartoflerne er friske og at kødet er købt hos en lokal slagter. 
De færdiglavede/halv-fabrikerede retter købes hos kommunens aftaleleverandør på 
området. Det kan fx være aspargessuppe, kartoffelmos, sauce på pulver og 
frugtgrød. 
Drachmannsvænget har for nylig indgået en aftale med en lokal købmand om køb 
af småvarer, akutte mangler samt øl og sodavand.
Flere retter produceres på forhånd af ernæringsassistenten og fryses ned, således 
at det er nemt for personalet fx at tage en fromage op af fryseren.
 
Der laves en madplan for en uge eller en måned af gangen. 
Engang imellem bestilles der mad udefra, ligesom man ville gøre i en almindelig 
husholdning. Maden bestilles ud fra beboernes ønsker, og kan fx være grillkylling 
med pommesfrites. Desuden bestilles der nogle gange mad udefra ifm. højtider, fx 
til jul og påske.
 
Eftermiddag
Der serveres kaffe/the og oftest hjemmebag i form af kage, småkager eller 
franskbrød.
På Drachmannsvænget er det fx således at der serveres friskbagt kage mandag, 
onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag serveres der kage/bagværk som er tøet op 
og færdigbages inden servering. Søndag købes der særligt lækre kager hos en 
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lokal bager.
På Lindevej er det indført, at der ved fødselsdag bestilles en lagkage ved bageren.
Ernæringsassistenten producerer ofte en større mængde bagværk, som bliver 
frosset ned, således det er nemt for plejepersonalet at tage frisk brød op, som blot 
skal færdigbages/lunes.
 
Sen aften
Der serveres kaffe/the og efter beboerens ønske med brød og kage.
Der serveres ofte snacks fx saltstænger og chips.
 
Generelt
Beboerne har døgnet rundt fri adgang til frugt, saft, kaffe og the.
Der serveres multisødet saft på baggrund af anbefaling fra sundhedscentrenes 
diætist og kostvejledere.
Er der beboere der har behov for mad om natten, smører plejepersonalet gerne et 
stykke brød, serverer yoghurt eller lignende.
Der er ikke et særligt fokus på at anvende økologiske råvarer. Centralt i Center for 
Sundhed og Pleje er der dog fokus på Regeringens Økologisk Handleplan 2020, 
mht at det offentlige må gå foran med at anvende økologiske råvarer, således at 60 
% af de råvarer der anvendes i 2020 er økologiske.
Alle beboere i Kommunens plejeboliger betaler 3.425 kr. om måneden for kost. 
Dette beløb skal dække alle udgifter til råvarer, produktion og personaleressourcer 
ifm. måltiderne.
 
Personaleressourcer
Der er i dag 2 kostfaglige medarbejdere (ernæringsassistenter) til LeveBo 
enhederne i Skagen. Den ene dækker Ankermedet og Lindevej og den anden 
dækker Drachmannsvænget. Det er den kostfaglige medarbejder som står for at 
sammensætte madplaner og indkøb af madvarer. 
På Lindevej vil der fra slutningen af august forsøges at inddrage beboerne i valg af 
de varme måltider, til ugeplanen.
 
Plejepersonalet varetager en stor del af opgaverne vedr. måltiderne, ligesom det er 
tilfældet i LeveBo enhederne i Frederikshavn. 
 
Der er et godt samarbejde mellem leve-bo enhedernes ernæringsassistenter, 
plejepersonalet og sundhedscentrenes diætist og kostvejledere, hvilket betyder at 
der altid er mulighed for at få særlig konsulentbistand til vejledning om kosten til den 
enkelte beboer.
 
Fremtiden                                                                                               
I den kommende tid vil Center for Sundhed og Pleje arbejde på at indføre, at hver 
enkelt LeveBo enhed udarbejder en lokal madpolitik. Madpolitikken skal selvfølgelig 
udarbejdes med inddragelse af beboere, pårørende og personale på det enkelte 
sted og tage afsæt i de nationale anbefalinger for en sund og varieret kost. Det 
foreslås at den lokale madpolitik revideres 1 gang årligt.
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Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at redegørelsen tages til efterretning.
 
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Bemærkninger fra Ældrerådet
Ud fra Ældrerådets oplevelser, er den beskrevne orientering for positiv i forhold til 
virkeligheden, og det undrer Ældrerådet, at man med én person i aftenvagt kan 
overkomme såvel pleje som madtilberedning og servering. Samtidig er der nogen 
”begrebsforvirring” omkring kostpersonalet og deres ansvar, hvor man taler om 
kostvejledere, ernæringsassistenter, kostfaglige medarbejdere og diætist. 
Efter Ældrerådets vurdering bør der være en måltidschef, der har det overordnede 
ansvar og samler trådene for området.
 
 

Bilag
Bilag 1: Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger (dok.nr.135618/15)

9. Orienteringssag: Igangsætning af analyse af 
daghjemsområdet for demente

Sagsfremstilling
Daghjemsområdet har igennem de seneste år oplevet, at belægningsgraden på 
kommunens daghjem for demente har været vigende med et færre antal borgere 
med demens, Dette på trods af, at antallet af demensramte på landsplan, såvel 
som i Frederikshavn Kommune, er stigende. Nedgangen skyldes flere faktorer, 
herunder de ikke længere nutidige rammer og tilbud i nogle af daghjemmene.
Derfor har man på aktivitets- og træningsområdet nedsat en arbejdsgruppe, som 
skal analysere, og komme med forslag til en fremtidig organisering og udvikling af 
daghjemstilbuddet. 
Målet er at lave et forslag til et nutidigt og fremtidssikret tilbud for hjemmeboende 
borgere med demens. For at afdække borger og pårørendes værdier og behov, 
ønsker man at gennemføre kvalitative interviews. De nationale faglige retningslinjer 
og anbefalinger på demensområdet vil ligeledes indgå i arbejdsgruppens arbejde.
 
Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning fremgår af bilag 1.
 
Udkast til kommissorium har været sendt til høring i Ældrerådet den 26-05-2015: 
”Ældrerådet støtter at man igangsætter en analyse af daghjemsområdet, men ud 
fra det foreliggende materiale, synes grundlaget for arbejdsgruppens nedsættelse 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17194
 Forvaltning: CSP
 Sbh: girv
 Besl. komp: SOU



Ældrerådet - Referat - 26. august 2015 Side 18 af 26

at være uklar. Hvorfor omhandler punkt 4, vedr. nuværende struktur og økonomi, 
udelukkende daghjemmene i Frederikshavn By og ikke alle daghjem? Ælderådet 
forventer at sagen igen sendes til høring, når det uddybende materiale foreligger”.
 
Der er taget højde for de ovenstående bemærkninger fra Ældrerådets i den 
nuværende sagsfremstilling. Når arbejdsgruppens forslag foreligger, sendes sagen 
til endelig høring i Ældrerådet.
 
Af kommissoriet fremgår det, at der skal ses på udviklingen af det samlede 
daghjemstilbud i kommunen, undtagen i forhold til punkt 4, hvor den nuværende 
organisering og struktur udelukkende omfatter de 3 daghjemstilbud i Frederikshavn 
By, som er Fristedet på Kastaniegården, Bangsbo på L. P. Houmøllersvej og 
Lyspunkt på Ingeborgvej. Begrundelsen herfor er, at muligheden for at samtænke 
tilbuddene, er afhængig af den geografiske placering. Samtidig ønskes der en 2-
fases afprøvning af de forventede nye aktiviteter i daghjemstilbuddet for demente. 
Den ny organisering i Frederikshavn vil efterfølgende kunne få afsmittende virkning 
for de øvrige 3 daghjem – Daghjemmet i Skagen, Gavlhuset i Strandby og Visitten i 
Sæby.
Strukturen på daghjemsområdet afspejler den tidligere opdeling i 
hjemmeplejeområder. 
Daghjemmene er nu organiseret under de 4 aktivitetsområder i Aktivitet og 
Træning, hvor demenskoordinatorerne også er placeret.
 
Tidsramme for projektet
Arbejdsgruppen har påbegyndt sit arbejde i juni måned og forventer at kunne 
aflægge rapport med anbefalinger til Socialudvalgsmødet i december.
 
Orientering af medarbejdere
De berørte medarbejdere samt LokalMED er orienteret om den foreslåede proces 
samt arbejdsgruppens sammensætning.
 
 
Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådet den 26-08-2015
Områdeleder Susanne Thaarup deltager på mødet med en kort orientering om 
projektet, og ønsker efterfølgende at få input fra Ældrerådet vedr. den foreslåede 
interviewrunde, der skal afdække ”værdier og behov” i forhold til daghjemsområdet 
for demente.

Indstilling
-       At den foreslåede interviewrunde iværksættes
-       At tidsplanen godkendes

 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Bemærkninger fra Ældrerådet – hvad bør indtænkes i den ny model:
 
Stille kontra udfarende borger: Der er stor forskel på demente borgere, nogle er 
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meget stille mens andre er vrede og udfarende. Det er synd for begge parter, når 
de kommer i samme daghjem. Samme forhold gør sig gældende, hvis man blander 
borgere, der er i meget forskellige faser af demens, da det let får en negativ 
afsmitning på de mindst demente.  
 
Yngre demente: Demente bliver yngre og yngre. Deres behov er nødvendigvis 
ikke de samme som en ældre dement. Også vigtigt for de pårørende at tilbuddet er 
afpasset hertil. 
 
Omsorg for pårørende: Det er vigtigt at drage omsorg for pårørende, især ved 
yngre demente.
 
Fysiske rammer: De fysiske rammer i et daghjem, er af stor vigtighed.
 
Klippekort til daghjem: Det vil være godt med mere fleksibilitet i forhold til, hvilken 
dag man kan komme i daghjemmet, så den pårørende kan ”bestille plads” hvis 
hun/han har fået en invitation. Måske kunne man lave en form for klippekort, som 
kan anvendes, hvis der er ledige pladser i daghjemmet den ønskede dag.
 
Kommunikation/information: Mange vil helst klare sig selv så lang tid som muligt, 
og ved måske ikke hvad hjælp de kan få. Hvordan når man ud til disse? Meget 
vigtigt med god kommunikation og information om tilbud, værgemål mm.. 
 
Kørsel: Der kan være problem omkring kørslen til og fra daghjem. Vigtigt at det 
ikke er en ny chauffør der kommer hver gang, samt at ventetiden holdes på et 
rimeligt niveau.
 
Andre kommuner: Har man undersøgt om andre kommuner har gjort sig nogen 
erfaring, som man kan bruge? Susanne T. oplyser hertil, at man har et fagligt 
netværk med andre kommuner. 
 
 

Bilag
Bilag 1: Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen (dok.nr.131650/15)
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10. Orientering fra møde i Kontaktpersonordningen med 
kommunens plejecentre

Sagsfremstilling
Orientering fra afholdte møder.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Sæby Ældrecenter, møde den 25-08-2015
Der er ansat ny plejecenterleder fra september, Birte Ploug, der pt. er 
plejecenterleder i Abildparken.
I Sæby Ældrecenters projekt som ”Samtidens Plejecenter” kører de for tiden med 
forsøg med I-pads på stuerne, så personalet hurtigt kan få overblik over opgaver, 
samt til dokumentation. Der er fortsat udfordringer i forhold til, at de forskellige IT-
systemer ikke kan tale sammen.
 
Caspershus, møde den 20-08-2015
Kører stille og roligt, pæn belægning mm.
 
Strandgården, møde den 25-08-2015 
Føler at de er kommet godt igennem sommeren uden for mange forskellige 
afløsere på Strandgården. 
Kører rigtig godt på det frivillige område, hvor man oplever en stor opbakning.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

11. Opfølgning på sager fra de politiske udvalg

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

 Socialudvalget
 Sundhedsudvalget
 Teknisk udvalg
 Plan- og Miljøudvalget
 Kultur- og fritidsudvalget
 Arbejdsmarkedsudvalget/Integrationsrådet
 Økonomiudvalget
 Byrådet
 Handicaprådet
 Nyt fra Sundhedspanelet

 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Socialudvalget
Drøftelse om budget – tages op i dialog med Socialudvalgsformanden under pkt. 
15. 
Ældremilliarden udmøntes til kommunerne som bloktilskud fra 2016, hvor der vil 
ske en ændret fordeling af midlerne i forhold til befolkningssammensætningen. 
Dette får desværre negative konsekvenser for Frederikshavn Kommune.
 
Sundhedsudvalget
Drøftelse af budget – formand og næstformand deltager i Ældrerådsmøde til 
september.
 
Sundhedspanel
Det fysiske Sundhedspanel er indkaldt til møde den 06-10-2015 med emnet ”Den 
kompetente borger”, der er en af rammesætninger i Sundhedspolitikken.
 
Økonomiudvalget
Drøftelse af budget – herunder ældremilliarden, hvor Frederikshavn Kommune får 
skåret puljen med 4 mio. kr. i forhold til 2015. 
 
 

12. Information fra formanden samt øvrige medlemmer

Sagsfremstilling
Information fra:
 

-       Formanden
-       Medlemmer
-       Øvrige meddelelser
 
 
 

Information fra formanden:
 
Opfølgning vedr. udvalgssag ”Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet”
Myndighedsafdelingen har fremsendt bilag til punkt3 på Socialudvalgets dagsorden 
– ”Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet 2015”, der blev fremlagt på 
udvalgsmødet den 19. august 2015.
 
Opfølgning vedr. udvalgssag ”Kommunalt tilsyn 2014”
Myndighedsafdelingen oplyser at, jævnfør Ældrerådets høringssvar vedr. 
Kommunalt tilsyn 2014, har der indsneget sig en fejl i rapporten vedr. tidsrummet 
for gennemførelsen af tilsynene. REVAS oplyser, at tilsynene har været foretaget i 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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tidsrummet fra kl. 07-18 på hverdage og helligdage. 
 
 

 
Nyt fra Danske Ældreråd:
 
Temadag
Der afholdes Temadag om ”Ældreråds synlighed og medier” i Aabybro den 28-09-
2015. Tilmeldingsfrist er den 14-09-2015.
 
 
 
Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Orientering fra møde for Ældrerådsformænd og næstformænd, hvor man 
drøftede følgende emner:
 

 Brug af tid til dokumentation i hjemmeplejen
 Værdighed – hvad er en værdig pleje? 
 Hvad er et værdigt liv?
 Ældremilliarden
 Drøftelse af hjertestartere på plejehjem. Genoplivning til hvad?

 
 
 
Formanden har deltaget i møde den 25-08-2015 vedr. demensprojektet i Skagen.
 
 

13. Næste møde

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde er planlagt til den 21. september 2015.
Der er indkommet flere ønsker til ændring af mødedato. Tages op til drøftelse på 
mødet.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
De ændres ikke på de planlagte mødedatoer.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 
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14. Forslag om udarbejdelse af årsrapport over Ældrerådets 
virke

Sagsfremstilling
Ældrerådsmedlem har fremsat forslag om, at Ældrerådet udarbejder en rapport 
over sit virke 1 gang årligt. Drøftelse af formål samt forslag til form og indhold.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
Drøftelse genoptages på særskilt møde.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22943
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

15. Drøftelse med Socialudvalgsformanden om aktuelle sager

Sagsfremstilling
Uformel dialog med Socialudvalgets formand Jørgen Thousgaard om aktuelle 
sager.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 
 Forvaltning: 
 Sbh: girv
 Besl. komp: 

16. Godkendelse af telemedicinske projekter

Sagsfremstilling
I Sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt at igangsætte mindst ét nyt 
telemedicinprojekt i aftaleperioden. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland 
har tidligere i år fået tilsagn om 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje til et nyt projekt 
om telemedicin til hjertesvigtspatienter. Tilskuddet til Nordjylland udgør 1/3 af den 
nationale pulje. Det samlede projektbudget udgør 22 mio. kr. over en 2-årig 
projektperiode.

Projektet Telemedicin til hjertesvigtspatienter forudsætter at tilbuddet til KOL-
patienterne fortsætter, så der er kørende drifts- og serviceydelser at tage afsæt i, 
og at den bemanding, der skal være til drift af KOL, kan inddrages i opgaver i 
projektet Telemedicin til hjertesvigtspatienter. Det betyder, at med igangsætning af 
hjertesvigtsprojektet skal der også træffes en beslutning om at videreføre driften af 
TeleCare Nords telemedicinske løsninger i en servicefunktion, og at samme 
servicefunktion understøtter driften af telemedicin til hjertesvigt, og på sigt også 
andre telemedicinske tilbud. 

Hvis tilbuddet til borgere med KOL skal fortsætte efter projektets udløb i 2015, skal 
der etableres et økonomisk og organisatorisk fundament for telemedicin i 
Nordjylland. Det anbefales fra Sundhedskoordinationsudvalget at der etableres en 
telemedicinsk servicefunktion, som viderefører driften af telemedicin til borgere med 
KOL. For at sikre rationel og sammenhængende drift anbefales det, at der holdes 
fast i principperne om, at der i Nordjylland er én fælles model for de serviceydelser, 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4064
 Forvaltning: IDV
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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der knytter sig til tværsektoriel telemedicin. 

Opgaver som skal varetages af en telemedicinsk servicefunktion omfatter bl.a. 
systemadministration, vedligehold og optimering af opgave- og ansvarsfordeling, 
løbende udvikling og forbedring af den samlede telemedicinske løsning, 
vedligehold af patientudstyr, koordination af fejlrettelser, kontraktadministration af 
underleverandører ift. support, IT og logistik, løbende konkurrenceudsættelse af 
leverandør og indkøbskontrakter, udvikling og justering af sundhedsfagligt indhold, 
formidlingsaktiviteter til borgere / patienter og til sundhedsfaglige, vedligehold af 
uddannelsestilbud, økonomistyring og sagsbehandling. Etablering og organisering 
af en servicefunktion skal ske i tæt samarbejde med Sundhedsaftalen.

Sundhedskoordinationsudvalget bakker op omkring etablering af en telemedicinsk 
servicefunktion med fortsat drift af KOL, samt anbefaler igangsætningen af 
hjertesvigtsprojektet. Herudover har Sundhedskoordinationsudvalget besluttet at 
sende sagen til politisk beslutning i de 11 nordjyske kommuner og i region.  

Frederikshavn kommune varetager i øvrigt den tekniske support på vegne af alle 
kommuner i KOL projektet og Frederikshavn kommune er tiltænkt den samme rolle 
i f.h.t. projektet med hjertesvigt.

Baggrund for etablering af tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med 
hjertesvigt

På hjerteområdet er hjertesvigt en sygdom, hvor der opleves en stigning i antallet 
af sygdomsforekomster, og hvor der igennem de seneste 15 år har været en 
fordobling i indlæggelseshyppigheden for disse patienter. Kronisk hjertesvigt 
betegner en samlings symptomer og tegn på, at hjertet ikke fungerer optimalt, fordi 
pumpefunktionen er nedsat. Hjertesvigtssygdom er kronisk og fremadskridende. 

Der er påvist store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem 
ressourcestærke og ressourcesvage, indenfor alle aldersgrupper, og der er påvist 
højere dødelighed for følgende:

 Enlige patienter

 Tidligere somatiske indlagte patienter, og patienter med KOL og apopleksi

 Patienter fra Region Nordjylland (i sammenligning med Hovedstaden)

Gruppen af ressourcesvage pensionister, både i forhold til andre pensionister, de 
beskæftigede og andre med løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin, og med fokus på 
sygdomsundervisning og rehabiliteringsindsatser, kan det forventes at patienterne 
får en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at tage bedre vare på 
sig selv med øget tryghed, empowerment og sygdomsmestring til følge. 

Projektet skal bidrage til et solidt vidensgrundlag for udbredelse af telemedicin til 
nye grupper med kroniske sygdomme, og sikre en videreudvikling af hele 
implementeringsmodellen, som er udviklet med TeleCare Nord, til at kunne 
udbrede denne til nye områder. Med økonomiaftalen 2015 og Sundhedsaftalerne 
2015-2018 er der afsat konkrete midler til samarbejdsprojekter, herunder til 
sundhedstilbud på nye måder, og Region Nordjylland og de nordjyske kommuner 
skal bl.a. udbrede de gode erfaringer fra TeleCare Nord til nye områder.
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Økonomiske konsekvenser
Understøttelse af servicefunktion for TeleCare Nord (allerede eksisterende indsats 
vedrørende KOL) udgør for Frederikshavn Kommune 317.428 kr. pr. år. 
Egenbetalingen for Frederikshavn Kommune for projektet vedrørende telemedicin 
til hjertesvigtspatienter bliver i alt 435.694 kr. (290.463 kr. i 2016 og 145.231 kr. i 
2017) med mulig modregning over de 2 år på maksimalt 206.181 kr. (afhængig af 
uddannelsesaktiviteter). Herudover skal Frederikshavn Kommune forvente at skulle 
bruge personaletimer svarende til 494.269 kr. i hele projektperioden disse timer vil 
hovedsageligt blive brugt i sygeplejen og i IT.

I forhold til fortsat drift af KOL og gennemførsel af hjertesvigtsprojektet vil det for 
borgere, behandlere og praktiserende læger være en fordel med et samlet og 
ensartet nordjysk tilbud. En afgræsning af tilbuddet til KOL og hjertesvigt på færre 
kommuner vil betyde en større udvælgelsesopgave hos almen praksis, i 
hjemmeplejen og på sygehusene. 

Tilskuddet på 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet 
Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning, vil 
Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete ændrings påvirkning på projektets 
vilkår og tilskud. Samtidig vil økonomien i en servicefunktion blive påvirket, hvis 
færre kommuner skal bære den kommunale andel.

Der er i budgetoplægget for 2016 og overslagsårerne taget højde for udgifterne.

 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget beslutter

1. At Frederikshavn kommune indgår i: telemedicinsk servicefunktion

2. At Frederikshavn Kommune deltager i projektet: Telemedicin til hjertesvigt

 
 
 

Beslutning Handicaprådet den 25. august 2015
Handicaprådet tiltræder social og sundhedsdirektørens indstilling til 
Sundhedsudvalget
uden yderligere kommentarer.
 

Beslutning Ældrerådet den 26. august 2015
 
Bemærkninger fra Ældrerådet:
Ældrerådet støtter Social- og sundhedsdirektørens indstilling.
 
 

Bilag
Telemedicinsk servicefunktion.pdf (dok.nr.136466/15)
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Telemedicin til hjertesvigtspatienter.pdf (dok.nr.136463/15)
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