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1. Introduktion til Sundhedsudvalget - besøg på Knivholt

Sagsfremstilling
Olav Bering Madsen vil fortælle om et stort ”grøntsagsprojekt”, hvor 
professor/forsker Per Bendix Jeppesen har været inde over.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Udvalget finder projektet spændende, og beder administrationen arbejde videre 
med fokus på kroniker-området som målgruppe.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/219
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU
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2. Tidsplan budget 2016

Sagsfremstilling
Budgetrammerne for 2016 forventes fastsat og godkendt på Økonomiudvalgets 
møde d. 18 Marts 2015, processen herefter er at de enkelte udvalg, indenfor den 
udmeldte ramme, udarbejder et budgetforslag der er afbalanceret i forhold til den 
udmeldte ramme.
 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015, blev der i 2016 og frem, indregnet 
en reduktion på 1% med afsæt i øget produktivitet.
 
Der vil til Udvalgets møde i april blive fremlagt forslag til hvorledes de indregnede 
reduktioner kan realiseres. 
Efter udvalgets behandling af disse forslag, sendes udvalgets beslutninger herom 
til høring i respektive fora.
 
Det forventes herefter at udvalget på møderne i hhv. maj og juni kan behandle og 
afslutte budgetarbejdet, således at det færdige produkt kan indgå i det samlede 
materiale, der skal fremlægges for Økonomiudvalg og efterfølgende Byråd.

Indstilling
Social og sundhedsdirektøren indstiller at tidsplanen følges.
 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Taget til orientering.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7533
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU/SU
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3. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:
 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. marts 2015
 
 

Beslutning Handicaprådet den 23. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 2015
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

Det er særdeles positivt, at der er taget initiativ til at tiltrække virksomheder til det 
rummelige arbejdsmarked. Det skal dog bemærkes, at det er vigtigt, at der ikke 
sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Flemming Søborg orienterede om, at det 
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er Center for Arbejdsmarked, som er tovholder på indsatsen for visitation af ledige, 
og at der vil blive fuldt gennemsigtigt med bl.a. drøftelser i LBR. Derudover er det 
vigtigt at bemærke, at der hovedsageligt vil være tale om private virksomheder, 
som ansætter f.eks. personer i fleksjob, førtidspensionister, udsatte 
kontanthjælpsmodtagere osv. 
 

Beslutning Socialudvalget den 4. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Teknisk Udvalg den 9. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
 

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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4. Udpegning til politisk forankringsgruppe til Sundhedsaftalen 2015 - 2018

Sagsfremstilling
 
Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Sundhedsaftalen 2015-2018 blev der truffet beslutning om en ny 
politisk organisering. De eksisterende politiske styregrupper i alle 11 nordjyske kommuner erstattes af 4 
politiske forankringsgrupper opdelt efter geografi. Hver kommune bliver repræsenteret i 
forankringsgrupperne med 2-4 repræsentanter. 

Der skal udpeges repræsentanter til de politiske forankringsgrupper i alle regionens kommuner. 

Sagsfremstilling
I den tidligere sundhedsaftale var der politiske styregrupper i hver kommune, bestående af to 
kommunale politikere og to regionale politikere. De tidligere politiske styregrupper har haft som primær 
opgave at følge op på de bilaterale sundhedsaftaler, dvs. aftaler indgået mellem den enkelte kommune 
og regionen.
I den nye sundhedsaftaler er det besluttet, at der, i stedet for politiske styregrupper i hver kommune, 
skal være 4 politiske forankringsgrupper i regionen. 

Der skal således udpeges til politiske styregrupper i henholdsvis Klynge Nord, Klynge Vest, Klynge Syd 
og Klynge Midt (jævnfør figuren herunder). 

 
 

 
 
De politiske forankringsgrupper kommer til at bestå af 2 til 4 politikere fra hver kommune. De 
kommunale repræsentanter kan f.eks. være udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og 
evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). 
De kommunale medlemmer fra SKU deltager i forankringsgruppen som KKR-udpegede medlemmer og 
ikke kun som repræsentant for egen kommune. I de klynger, som ikke er direkte repræsenteret i 
Sundhedskoordinationsudvalget, vil der i forankringsgruppen deltage et KKR udpeget medlem af SKU 
fra en af de andre klynger; dette for at sikre sammenhæng til arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/18319
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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Udover de kommunale repræsentanter består forankringsgruppen af repræsentanter fra PLO 
Nordjylland (fra Kommunalt Lægelige Udvalg/PLO Regional) og fra Region Nordjylland (4-5 politiske 
repræsentanter fra Sundhedskoordinationsudvalget, Forretningsudvalget og øvrige relevante udvalg).

Forankringsgrupperne forventes at holde 1- 2 møder om året efter behov. 

Det primære fokus på møderne i de politiske forankringsgrupper er opfølgning på Sundhedsaftalen 
2015 – 2018 i et lokalt perspektiv. Der vil således være fokus på samspillet mellem de lokale 
politikker/strategier og Sundhedsaftalen 2015 - 2018. 

Møderne afholdes efter en fælles struktur, og der anvendes en dagsordensskabelon, der sikrer kontekst 
til de temaer, der behandles i Sundhedskoordinationsudvalget. Dagsordenen bygges som 
udgangspunkt op efter følgende princip:

1. Statusrunde v/parterne. Hver part forbereder en status med afsæt i det seneste 
Sundhedskoordinationsudvalgsmøde, hvor det er blevet rammesat, hvad det overordnede tema 
på de kommende møder i forankringsgrupperne skal være. 

2. Lokale ønsker fra klyngen

3. Opfølgning på supplerende sundhedsaftaler i den pågældende klynge 

 
Kommissorium for de politiske forankringsgrupper er vedlagt som bilag.

 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget udpeger formanden og næstformanden 
for Sundhedsudvalget, formanden for Socialudvalget og formanden for Arbejdsmarkedsudvalget som 
repræsentanter for Frederikshavn Kommune i den politiske forankringsgruppe.

 

 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Bilag
Kommissorium for Politiske Forankringsgrupper.pdf (dok.nr.27908/15)
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5. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015

Sagsfremstilling
Resume

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

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

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

 

Vision, baggrund og regionale vilkår

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

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

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

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

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

 

Sammenhæng med andre planer og Sundhedsaftalen

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

 Åben sag

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

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

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

Notat og selve planen medsendes som bilag.

 

Høringsproces og tidsplan

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

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

 

 

Indstilling



Sundhedsudvalget - Referat - 10. marts 2015 Side 13 af 26

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget

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

2. sender planen til høring i Ældreråd og Handicapråd

 

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

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

Bilag
Høringsversion af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.pdf (dok.nr.37717/15)
Notat i forbindelse med Plan for sygehuse og speciallægepraksis (dok.nr.24422/15)
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6. Høring af Psykiatriplan 2015 - 2020

Sagsfremstilling
 
 Resume

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

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

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

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

 Åben sag

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

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

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

 Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur 

 Mere effektive og sammenhængende patientforløb 

 Reel inddragelse af patienter og pårørende 

 Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom 

 Mindre brug af tvang 

 En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed 

 Fokuseret kompetenceudvikling 

 En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse 

 Mere og bedre forskning 
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 Nye veje til bedre styring 

 

Sammenhæng med andre planer og Sundhedsaftalen

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

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

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

Notatet og Psykiatriplanen er vedlagt som bilag.

 

Høringsproces og tidsplan i Frederikshavn Kommune

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

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

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget

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

 
 

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

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

Bilag
Høringsversion af Psykiatriplan.pdf (dok.nr.37718/15)
Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 -2020 (dok.nr.25392/15)



Sundhedsudvalget - Referat - 10. marts 2015 Side 18 af 26

7. Èt telefonnummer til den kommunale sygepleje

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget orienteres hermed om ændringerne af telefonnummeret til den 
kommunale sygepleje. 
 
Formål
Formålet med denne nye procedure er, at borgerne og samarbejdspartnerne skal 
opleve, at det er let og enkelt at komme i kontakt med den kommunale sygepleje 
hele døgnet, dvs. der opnås en effektiv værdiskabelse og mere for mindre.
 
Baggrund
I sundhedsaftalerne er der lavet aftale om, at der skal være ét telefonnummer til 
den kommunale sygepleje. Tidligere kunne den kommunale sygepleje kun træffes i 
telefontiden, som var hverdage mellem kl. 7.30-8.00 og 13.30–14.30. Desuden var 
der en række numre til udekørende sygeplejersker, aftenvagter og nattevagter. 
Dette var til stor frustration for borgere og samarbejdspartnere såsom læger og 
sygehuse, som havde svært ved at finde de korrekte telefonnumre til de lokale 
distrikter. 

Derfor vurderede områdelederen for Sundhed og Sygepleje og gruppelederne for 
den kommunale sygepleje, at der skulle findes en løsning på problemet.

Èt telefonnummer til den kommunale sygepleje
Fra den 9. februar 2015 træffes den kommunale sygepleje hele døgnet på 
telefonnummer 98 45 65 65. 

Telefonen besvares af en sygeplejerske alle hverdage kl. 8.00-13.30, som 
vurderer, hvordan der skal reageres på opkaldet. Er der behov for en sygeplejerske 
i hjemmet, sørger sygeplejersken, der besvarer telefonen, for at kontakte en 
kollega, som kan køre ud til borgeren. Er det en besked fra praktiserende læger og 
sygehuse, kan sygeplejersken starte nye sygeplejeindsatser op. Kan opgaven 
løses over telefonen, gør hun det, og sygeplejerskerne i distrikterne bliver ikke 
kontaktet/afbrudt i deres arbejde. 

Sygeplejerskerne i de lokale distrikter har fortsat telefon- og træffetid alle hverdage 
mellem kl. 7.30-8.00 og 13.30–14.30. I disse tidsrum viderestilles telefonnummeret 
98 45 65 65 automatisk til de lokale sygeplejedistrikter. Borgeren vil blive mødt med 
fire valgmuligheder, som dirigerer ud i det sygeplejedistrikt, som borgeren ønsker at 
komme i kontakt med. 

Borgeren har fortsat mulighed for at ringe direkte til distrikternes lokale 
telefonnumre i telefon- og træffetiden, hvor hvert distrikt nu har ét telefonnummer.
De fire valgmuligheder vil borgeren også bliver mødt af i tidsrummet 14.30-23.00, 
hvor de udekørende aftensygeplejersker besvarer opkald til 98 45 65 65, og kl. 
23.00-07.00 besvarer natsygeplejersken alle opkald. 

Der er lavet en tilsvarende procedure for omstilling af 98 45 65 65 i weekender og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7568
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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helligdage.

Omstillingen til den kommunale sygeplejes telefonnumre er opsat til at ske 
automatisk, og borgeren vil ikke bemærke omstillingen.
 

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Orienteringen taget til efterretning.
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8. Uddeling af Frivillighedsprisen 2014

Sagsfremstilling
Formålet med Frivillighedsprisen er

•           at fremme det frivillige sociale engagement
•           at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige i samfundet til 

inspiration for andre
•           at markedsføre og anerkende det sociale engagement, som de frivillige 
bidrager   

med
•           at fremme erfaringsdeling blandt de frivillige
 
Kriterierne for tildeling af Frivillighedsprisen vil være en frivillig forening/organisation 
eller en enkeltperson, der

•           har øget engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer
•           har styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe af mennesker 
•           har skabt opmærksomhed omkring en ellers overset problematik
•           positivt har fremhævet og synliggjort foreningens og organisationernes 

arbejdsgrundlag
•           har fremhævet kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde
•           har fremmet samarbejde og skabt relationer i den frivillige verden
•           har iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige inden for social- og      
            sundhedsområdet

Frivillighedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året.
 
Sundhedsudvalget udpeger modtageren af Frivillighedsprisen på sit første møde 
efter ansøgningsfristens udløb efter indstilling fra borgere, foreninger, 
organisationer eller institutioner. Sundhedsudvalget kan udpege en prismodtager, 
der ikke er indstillet af borgere eller andre.

Frederikshavn Kommune havde ved ansøgningsfristens udløb den 28. februar 
2015 modtaget 7 indstillinger.

Frivillighedsprisen overrækkes af Sundhedsudvalgets formand ved den kommunale 
prisfest den 30. april 2015 i Det Musiske Hus.

Louise Pedersen deltager på mødet.
 
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 
 
1.         udpeger tre nominerede blandt de indkomne indstillinger

2.         udpeger modtageren af Frivillighedsprisen 2015 blandt de tre nominerede
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24057
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Nominerede er:
Kvissels venner, Netværkscafe, Kasper Lau.
 
 

Bilag
Indstillinger til Frivillighedsprisen 2014 (dok.nr.37818/15)
Oversigt over Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen 2014 den 10. marts 2015.pdf (dok.nr.44327/15)
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9. Uddeling af Sundhedspris 2014

Sagsfremstilling
Formålet med Sundhedsprisen er at understøtte Frederikshavn Kommunes 
sundhedspolitik og visionen om at blive Nordjyllands sundeste kommune.

Sundhedsprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, organisation 
eller institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme sundheden i 
Frederikshavn Kommune.

Eksempler kan være:
•           at have taget initiativ til sundhedsfremmende eller forebyggende tiltag.
•           at have bidraget med en sundhedsfremmende eller forebyggende idé til 
gavn for 

Frederikshavn kommunes øvrige borgere.
•           at have fungeret som rollemodel for Frederikshavn kommunes borgere på 
det 

forebyggende og sundhedsfremmende område.

Sundhedsprisen er på 10.000 kr. og uddeles én gang om året.

Sundhedsudvalget udpeger modtageren af Sundhedsprisen på sit første møde 
efter ansøgningsfristens udløb efter indstilling fra borgere, foreninger, 
organisationer eller institutioner. Sundhedsudvalget kan udpege en prismodtager, 
der ikke er indstillet af borgere eller andre.

Frederikshavn Kommune har ved ansøgningsfristens udløb den 28. februar 2015 
modtaget 9 indstillinger.

Sundhedsprisen overrækkes af Sundhedsudvalgets formand ved den kommunale 
prisfest den 30. april 2015 i Det Musiske Hus.

Louise Pedersen deltager på mødet.
 
 
 
 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

1.         udpeger tre nominerede blandt de indkomne indstillinger

2.         udpeger modtageren af Sundhedsprisen 2015 blandt de tre nominerede
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Nominerede er:
Præstbro Borger- og gymnastikforening, Krystalcafeen, Det frivillige mentorkorps.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24058
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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Bilag
Oversigt over Frivillighedsprisen og Sundhedsprisen 2014 den 10. marts 2015.pdf (dok.nr.44268/15)
Indstillinger til sundhedsprisen den 10.marts 2015 (dok.nr.44296/15)
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10. Sygefraværsstatistik for Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2012, 2013 samt 2014 i Frederikshavn Kommune. 
Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 
måneders tilbageblik for perioden januar 2014 til og med januar 2015 vist pr. 
måned. I denne forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er i perioden er 
sket en strukturændring, idet 10. klassescenter og Ungdomsskole her er 
organisatorisk placeret under Ungeenhed (tidligere under Skole). Til 
sammenligning ses også sygdomsrelateret fraværsprocent centervis pr. måned for 
år 2013.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige 
medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, 
reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, 
elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob.
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.
 

Indstilling
Social og sundhedsdirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til 
efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. marts 2015
Taget til efterretning. 
 
 

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_4 kvartal 2014.pdf (dok.nr.31834/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: pkod
 Besl. komp: SUU
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11. Udvalgsformanden orienterer  Lukket sag

 Sagsnr: 14/219
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Anders Broholm

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Kristina Frandsen

  

    

Brian Kjær

  

    

Flemming Rasmussen
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