
Referat Sundhedsudvalget
Ordinært møde

Dato 7. april 2015

Tid 15:30

Sted ML 0.28

NB. Irene Hjortshøj deltog ikke i behandlingen af punkterne 5-10.

Fraværende Ingen 

Stedfortræder

Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand

Irene Hjortshøj (A) 

Brian Kjær (A) 

Kenneth Bergen (A) 

Kristina Frandsen (V) 

Flemming Rasmussen (DF) 

Jytte Høyrup (V) 

   



Sundhedsudvalget - Referat - 07. april 2015 Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse

Side

1. Orientering om utilsigtede hændelser i Frederikshavn Kommune...............................................................4

2. Sundhedsudvalgets Årsregnskab 2014 .......................................................................................................6

3. Status medfinansiering Marts 15 .................................................................................................................9

4. Sundhedsudvalget - Budget 2016 ...............................................................................................................10

5. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 - 2020 samt Psykiatriplan 2015 - 2018 .............11

6. Evaluering af Ungeenheden efter et års virke .............................................................................................15

7. Oplæg til retningslinjer for brug af lokaler i sundheds- og træningscentrene ..............................................17

8. Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 ..............................................................................19

9. Orientering om møde i sundhedspolitisk dialogforum den 27. marts 2015 i Åbybro ...................................23

10. Udvalgsformanden orienterer ......................................................................................................................25

Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 26



Sundhedsudvalget - Referat - 07. april 2015 Side 3 af 26

Bilagsfortegnelse

Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 
2 53779/15 Åben Sundhedsudvalget - Regnskab 2014.pdf
3 55425/15 Åben Marts 2015 - Medfinansiering.pdf
5 37717/15 Åben Høringsversion af Plan for sygehuse og 

speciallægepraksis.pdf
5 37718/15 Åben Høringsversion af Psykiatriplan.pdf
5 24422/15 Åben Notat i forbindelse med Plan for sygehuse og 

speciallægepraksis
5 25392/15 Åben Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 -2020
5 55378/15 Åben Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Plan for sygehuse og 

speciallægepraksis
5 55375/15 Åben Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Psykiatriplan 2015 - 

2020
5 58134/15 Åben Udkast til høringssvar til Plan for sygehuse og 

speciallægepraksis samt Psykiatriplanen
6 40012/15 Åben - Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf
6 53839/15 Åben Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års 

evaluering.pdf
6 40018/15 Åben - Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for 

Unge.pdf
6 53833/15 Åben Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf
6 53949/15 Åben 1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf
7 213335/14 Åben Beslutning - Betaling for leje af lokaler i sundheds- og 

træningscentrene til foreninger og aftenskoler - 192504-
14_v2_Betaling for leje af lokaler i sundheds- og 
træningscentrene til foreninger og aftenskoler.PDF

7 55786/15 Åben Retningslinjer for brug af lokaler i sundheds- og 
træningscentrene.pdf

8 47805/15 Åben Vedr. godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 i 
de nordjyske kommuner - Praksisplan fysioterapi (endelig til 
politisk godkendelse).pdf

9 58845/15 Åben Dias til AB Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015
9 58840/15 Åben Oplæg til Sundhedspolitisk Dialogforum - Praksisplan og 

underliggende aftale.pdf



Sundhedsudvalget - Referat - 07. april 2015 Side 4 af 26

1. Orientering om utilsigtede hændelser i Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
Baggrund
I 2010 kom loven om udvidet patientsikkerhed også til at omfatte kommunerne. 
Loven forpligter og giver Frederikshavn Kommune mulighed for at øge 
patientsikkerheden og lære af utilsigtede hændeler (UTH). 

En forøgelse af patientsikkerheden skal gøre det sikkert og trygt at være 
borger/patient i Frederikshavn Kommune. Borgere og patienter bør ikke udsættes 
for fejl og skader, når de modtager hjælp fra det sundhedsfaglige personale. 

Arbejdet med utilsigtede hændelser skal derfor sikre, at flere borgere ikke udsættes 
for samme fejl og skader, og at det sundhedsfaglige personale ikke begår de 
sammen fejl flere gange. 

Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres her om arbejdet med utilsigtede 
hændelser i Frederikshavn Kommune. Risikomanager, Lene Broberg, deltager i 
punktet.
 
Hvad er utilsigtede hændelser?
Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse 
med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne 
forvolde skade på borgeren/patienten.

Forværring, skade og dødsfald relateret til borgerens/patientens sygdom, er ikke en 
utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres.

Eksempler på, hvor utilsigtede hændelser sker, er:

•           Patientuheld bl.a. fald og brandskader
•           Infektioner
•           Medicinering
•           Behandling og pleje
•           Overlevering af information, ansvar og dokumentation

Formål
Der arbejdes med læring blandt de involverede medarbejdere på det sted, hvor 
hændelsen er sket. En hændelse kan også omfatte involverede parter andre steder 
i sundhedssystemet, som også involveres.

Arbejdet er systematiseret gennem obligatorisk rapportering til en database i Dansk 
Patientsikkerhed. 
Når det lokale læringsarbejde er afsluttet, og rapporteringen sendes til databasen, 
sker der automatisk en anonymisering. Herefter er formålet med de rapporterede 
data erfaringsopsamling, der kan danne grundlag for bredere forebyggelse og 
f.eks. uddannelsesmæssige indsatser.

Styring af UTH-arbejdet i Frederikshavn Kommune
UTH-arbejdet styres og organiseres af en risikomanager.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/7568
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SOU/SU
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I efteråret 2014 blev opgaven som risiko manager for utilsigtede hændelser flyttet 
fra Center for Social og Sundhedsmyndighed til udføredelen i Center for Sundhed 
og Pleje. Da funktionen ikke er en fuldtidsstilling, varetages den af en 
sygeplejerske, der samtidig besvarer opkald til den kommunale sygeplejes 
hovedtelefonnummer. 

Funktionen som risiko manager dækker Frederikshavn Kommune.

 
 

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Taget til efterretning.
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2. Sundhedsudvalgets Årsregnskab 2014

Sagsfremstilling
 
Iht. økonomiudvalgets beslutning d. 19/3 2014 blev det vedtaget, at der på 
Sundhedsudvalgets område skulle hensættes 1,0 mio. kr. som båndlagte midler og 
dermed ikke en forbrugsmulighed i 2014.
Beslutningen var en del af de samlede besparelsestiltag for 2014. Nedenstående 
regnskab er derfor opgjort uden disse midler.
 
Ved udgangen af 2014 er det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets 
bevillingsområde på 316,0 og det faktiske forbrug er opgjort til 321,2 mio. kr.
 
Nettoresultatet, ekskl. båndlagte midler, udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. (Hertil 
kommer et overskud fra 2013 på 9,9 mio. kr. der henstår på bankbogen.)
Regnskabsresultatet dækker dog over væsentlige forskydninger. Udgiften til 
betaling for de regionale sundhedsudgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering), har 
ikke haft den faldende tendens som forudsat i budgettet.
Der har således været et merforbrug på dette område på ca. 13,0 mio. kr. 
 
Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig 
sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af 
regnskabsresultatet. 
Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der 
omfatter: 
 
Kort præsentation af området 

 Orientering om regnskabsresultatet 
 Gennemgang af opnåede resultater i 2014 

 
Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:
 
Udover interne udligninger af over og underskud indenfor det enkelte 
centerområde, er der også foretaget udligning af underskud og overskud centre 
imellem. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige 
sammenfatning.
 
 
Regnskabsresultatet inkl. overskud fra 2013 på 9,9 mio. kr., kan iht. anbefalingerne 
i årsberetningen, overføres til 2015 således:
 
DRIFT
Center for Sundhed og Pleje                 overskud  3,5 mio. kr.
Center for Familie                                  overskud  1,0 mio. kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/13519
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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Direktørens område                               overskud  0,2 mio. kr.
 
 
  
ANLÆG:
Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 10,3 mio. kr., heraf er der netto 
forbrugt 2,9 mio. kr.
Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., der ikke anbefales 
overført, idet der er tale om afsluttede projekter.
 
Af overskuddet på 7,4 mio. kr. udgør 5,0 mio. kr. midler hensat til deponering vedr. 
Sundhedshus Sæby Da der ved regnskabsåret udløb endnu ikke er modtaget 
anlægsregnskab fra Regionen, har det ikke været muligt at foretage deponeringen.
I 2015 er der afsat tilsvarende beløb på anlæg, idet den samlede deponering 
forventes at beløbe sig til ca. 10,0 mio. kr. Den samlede deponering forventes 
foretaget i 2015, hvorfor det afsatte beløb fra 2014 skal disponeres hertil.
 
 
 

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller:
 

1    At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på  4,7 mio. kr. til 
2015.

 
2    At de ikke disponerede midler på anlæg drøftes.
 
3    At de båndlagte midler, iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke overføres til 

2015.
 
4    At overskud fra 2013 vedr. Sundhedstjenesten og Tandplejen i alt 0,2 mio. 

kr., i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af regnskab 2014, 
overføres fra Børne ogUngdomsudvalget til Sundhedsudvalget.

 
5    At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og 

videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Punkt 1, 3, 4 og 5 godkendes, idet udvalget bemærker, at merforbruget på 
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medfinansieringen - i alt 13,0 mio kr. alene har kunnet udlignes ved inddragelse af 
overskuddene på andre driftsområder under Forebyggelse og sundhedsfremme.
Udvalget antager at andre udvalg tilsvarende udligner merforbruget med 
mindreforbrug indenfor eget budgetområde.
For så vidt angår indstillingens punkt 2 ønsker sundhedsudvalget beløbet på 1.6 
mio vedr. sundhedscentre samt 40.000 kr. vedr. træningsområdet overført til 2015.
 
 

Bilag
Sundhedsudvalget - Regnskab 2014.pdf (dok.nr.53779/15)
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3. Status medfinansiering Marts 15

Sagsfremstilling
Hermed fremsendes til Udvalgets orientering, oversigt over udviklingen på betaling 
til den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af de Regionale 
sundhedsudgifter.
Vedhæftede bilag viser udgiftsudviklingen for 3 måneder, i forhold til det 
periodiserede budget.
Der ses pt. et netto merforbrug på ca. 4,9 mio. kr. i forhold til det periodiserede 
budget. 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen til drøftelse.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Drøftet.
 

Bilag
Marts 2015 - Medfinansiering.pdf (dok.nr.55425/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/13997
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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4. Sundhedsudvalget - Budget 2016

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de 
vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til 
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 % 
i alle udvalg fra og med 2016.
 
For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en 
produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,2 mio. kr. i 2016, 
og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem). 
 
De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende 
strategi:
 
”at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, -  dette betyder 
at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et 
potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder.”
 
”at øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen i den øvrige drift”
 
 
Med afsæt i den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social og Sundhed 
udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke 
elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag 
for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i Maj 
2015.  
 
Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora. 
 

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Udvalget iværksætter arbejdet med finde 1,2 mio., idet merforbruget på 13 mio. 
vedr. betaling til regionen på den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes 
afklaret i den overordnede budgetlægning. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/14017
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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5. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 - 
2020 samt Psykiatriplan 2015 - 2018

Sagsfremstilling
Resume

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 
samt Psykiatriplan 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, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal 
udvikle sig de kommende år. 

De to planer har i marts 2015 indledningsvist været behandlet som to særskilte 
sager i både Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Administrationen har 
efterfølgende udarbejdet et samlet udkast til høringssvar til de to planer, da det 
falder naturligt. Høringssvaret anbefales godkendt overfor Byrådet af 
Socialudvalget og Sundhedsudvalget.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen samt det samlede 
udkast til høringssvar behandles i Ældrerådet og Handicaprådet 30. marts 2015. 

For den læser, der ønsker at opsummere sagen, er de oprindelige 
sagsfremstillinger, notater og sygehusplanerne vedhæftet som bilag.

 

Sagsfremstilling

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

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter 
planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på 
speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. 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.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle 
sig i de kommende år. Den 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 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24217
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: 
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input til planen via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Regionsrådet tager efter høringsperiodens afslutning stilling til begge planer i juni 
2015.

Indstilling
Social og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget 
anbefaler Byrådet, at godkende høringssvaret overfor byrådet. 

 
 

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

Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
 
Ældrerådets høringssvar:
ÆR finder at ”Plan for sygehus og speciallægepraksis” indeholder mange gode 
initiativer og fokuspunkter for praksis fremadrettet, der også vil være til gavn for 
ældre borgere i Frederikshavn Kommune.
 
Efter ÆR´s opfattelse skal borgeren, uanset alder, indlægges de steder, hvor 
ekspertisen er til stede. 
 
Vedr. Strukturelle ændringer: ÆR anbefaler scenarie 3 for aktiviteten i 
Frederikshavn, hvilket vil sige 7-døgns sygehus, idet de øvrige scenarier vil være 
uhensigtsmæssige og samtidig vil skabe utryghed for den ældre patient, der ikke er 
færdigbehandlet.
 
Vedr. Neurorehabilitering: ÆR hilser det velkomment, at man vil samle 
Neurorehabiliteringspladserne på Frederikshavn Sygehus, idet det giver et samlet 
fagligt miljø til det bedste for borgerne. Dette giver også mening i forhold til 
samarbejdet med Skagen Gigt- og rygcenter.
 
Vedr. Medicinske afsnit: ÆR anbefaler, at de 13 resterende interne medicinske 
senge forbliver fastholdt i Frederikshavn, samt at man udvider kapaciteten med det 
ledige sengeafsnit i bygning 02 plan 5. 
 
Vedr. Akutte patientforløb: ÆR finder det nødvendigt, at der er stor fokus på 
kapaciteten af akutbiler, så man sikre borgere i Frederikshavn Kommune en hurtig 
kvalificeret behandling på trods af den lange transport til Ålborg 
Universitetshospital.
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Vedr. Håndkirurgi: ÆR ser gerne, at denne aktivitet flyttes til Frederikshavn, så det 
bliver en del af den planlagte kirurgi, sammen med Ortopædkirurgien. 
 
Vedr. Skopifunktion (kikkertundersøgelse): ÆR finder, at det er en god idé, at en 
øget andel af Sygehus Vendsyssels Skopifunktion og Dagkirurgi samles i 
Frederikshavn.
 
Vedr. Daghospitalsfunktion: ÆR ser gerne, at den nuværende daghospitalsfunktion 
udvikles yderligere.
 
Vedr. Speciallægepraksis: ÆR anmoder om, at der bliver sat en ihærdig indsats ind 
på at speciallægepraksisområdet styrkes, såvel på Frederikshavn Sygehus, som 
uden for, således at der kan ansættes og fastholdes speciallæger i Vendsyssel.
 
Vedr. Psykiatriplan:
ÆR finder at ”Psykiatriplan 2015-2020” indeholder mange gode initiativer og 
fokuspunkter for praksis fremadrettet, der også vil være til gavn for ældre borgere i 
Frederikshavn Kommune.
Vedr. Specialisering og samling af ambulatorie: ÆR mener, at det er særdeles 
vigtigt, at man bibeholder en ambulant psykiatrisk funktion i Frederikshavn, idet 
transporten til Hjørring vil være uoverkommeligt for ældre psykiatriske borgere, 
samt deres pårørende, fra Frederikshavn og nærliggende oplandsbyer.  Den 
ambulante funktion skal være i nærområdet.
Vedr. Sengeafsnittet i Frederikshavn: ÆR tilslutter sig forslaget i Psykiatriplanen 
om at: ”afsnittet i Frederikshavn får en sygdomsspecifik målgruppe frem for, som 
nu, at dække et geografisk område”.
 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Bemærkningerne fra Ældreråd og Handicapråd taget til efterretning.
 
Høringssvaret anbefales overfor Byrådet, idet der på baggrund af høringssvarene 
fra Ældrerådet og Handicaprådet indføjes et afsnit om kapacitet på 
speciallægeområdet vedr. børnepsykiatri .
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
Høringsversion af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.pdf (dok.nr.37717/15)
Høringsversion af Psykiatriplan.pdf (dok.nr.37718/15)
Notat i forbindelse med Plan for sygehuse og speciallægepraksis (dok.nr.24422/15)
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Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 -2020 (dok.nr.25392/15)
Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis (dok.nr.55378/15)
Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Psykiatriplan 2015 - 2020 (dok.nr.55375/15)
Udkast til høringssvar til Plan for sygehuse og speciallægepraksis samt Psykiatriplanen 
 (dok.nr.58134/15)
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6. Evaluering af Ungeenheden efter et års virke

Sagsfremstilling
Ungeenheden blev etableret ved politisk beslutning i Frederikshavn Byråd den 29. 
maj 2013. Ungeenheden blev etableret for målgruppen 15-25 år og med 
målsætning om at have ”fokus på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og 
ressourcer for unge mellem 15-25 år, for hvem, der er et progressionsperspektiv i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse”. I beslutningen om af etableringen af 
Ungeenheden indgik krav om evaluering efter henholdsvis et og tre års virke.
 
Center for Unge har i første kvartal 2015 gennemført den politisk bestemte 1-
årsevaluering af Ungeenheden med baggrund i de politisk vedtagne målsætninger 
og fokusområder for Ungeenheden og for evalueringen; herunder spørgsmålet om 
målgruppen for Ungeenhedens arbejde bør udvides til også at rumme 
aldersgruppen mellem 25 og 30 år.
 
Indholdet i evalueringen er kvalificeret og godkendt af evalueringsgruppen, som i 
store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den 
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.  
 
Evalueringen har været i høring i MED-udvalgene (Center-MED, Fag-MED og 
Hoved-MED), Integrationsrådet og Handicaprådet jf. høringssvarene.  Desuden 
behandles evalueringen i følgende politiske udvalg; Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og 
Sundhedsudvalget, inden endelig behandling i Byrådet d. 29. april 2015.
 
Evalueringen viser, at Frederikshavn Kommune med oprettelse af Ungeenheden 
løser opgaven inden for både kommunale forventninger og ministerielle krav – 
dermed må oprettelsen af Ungeenheden betragtes som vellykket med positive 
resultater fra enhedens første års virke at udvikle Ungeenhedens fremadrettede 
virke på baggrund af. 
 
Evalueringens hovedanbefaling peger på potentialet i at skærpe Ungeenhedens 
målsætning til fremadrettet at have fokus på unge mellem 15 og 30 år, der har et 
progressionspotentiale rettet mod ordinær uddannelse og beskæftigelse. 
 
En sådan skærpelse af Ungeenhedens målsætning og opgave til fokus på ordinær 
uddannelse og beskæftigelse vil yderligere være en målrettet indsats if. til den 
kommunale målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang som minimum skal 
have en erhvervsuddannelse. 
 
Ved skærpelsen af målsætningen udvides Ungeenhedens målgruppe med 
aldersgruppen af de 25 til 30-årige.
 
Skærpelsen af målsætningen indebærer også, at en betjening af gruppen af 15-25 
årige unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor 

 Åben sag
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sigtet med indsatsen ikke er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, bør varetages 
i de oprindelige centre.
 
Ungeenheden forankres fortsat i Børne- og Ungdomsudvalget, men ved den 
foreslåede skærpelse af Ungeenhedens målsætning, vil der blive et markant øget 
fokus på uddannelse og beskæftigelse og dermed en udvidelse af den fælles 
opgave mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget bør derfor drøfte, 
hvordan den fælles målsætning sikres bedst – evt. via gennemførelse af fastlagte 
fælles møder. Det er Ungeenhedens hensigt at fortsætte og styrke fokus på 
enhedens målsætninger og gennemføre effektmålinger til brug for evaluering af 
enhedens arbejde.
 
Ungeenheden evalueres som aftalt ved oprettelsen efter i alt tre års virke til politisk 
behandling i første kvartal 2017.
 

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget 
samt Byrådet, at:

1.     evalueringen drøftes
2.     anbefalingerne godkendes
3.     Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes 

udvalgene vil sikre den fælles målsætning
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
- Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf (dok.nr.53839/15)
- Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf (dok.nr.53833/15)
1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.53949/15)
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7. Oplæg til retningslinjer for brug af lokaler i sundheds- og 
træningscentrene

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

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

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

Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
 
Ældrerådets høringssvar
ÆR er bekymret for om patientforeninger, der bruger et træningslokale og 

 Åben sag
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efterfølgende går i caféen til socialt samvær, har vanskeligt ved at kunne betale 
150 kr. pr. time pr. lokalitet.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Retningslinierne godkendes. 
Forvaltningen undersøger mulighederne i Folkeoplysningsdvalgets bookingsystem.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
 

Bilag
Beslutning - Betaling for leje af lokaler i sundheds- og træningscentrene til foreninger og aftenskoler - 
192504-14_v2_Betaling for leje af lokaler i sundheds- og træningscentrene til foreninger og 
aftenskoler.PDF (dok.nr.213335/14)
Retningslinjer for brug af lokaler i sundheds- og træningscentrene.pdf (dok.nr.55786/15)
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8. Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018

Sagsfremstilling
Baggrund/resumé
 
Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for 
tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. 
Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år. 
 
Praksisplanlægningen skal bidrage til kontinuitet på området og være et redskab 
for smidig tilrettelæggelse, udvikling og samarbejde mellem praksissektoren og den 
kommunale sektor, sammenhæng i de forskellige patientforløb og kvalitet i den 
fysioterapeutiske behandling mv.  
 
Udkast til Praksisplan har været sendt i høring fra den 16. oktober til 1. december 
2014. Efter høringsfasen er de indkomne høringssvar blevet fremlagt for 
Samarbejdsudvalg for Fysioterapi. Samarbejdsudvalget har på deres møde d. 18. 
december 2014 godkendt udkast til Praksisplanen og anbefaler i forlængelse heraf, 
at praksisplanen godkendes i samtlige nordjyske kommunalbestyrelser og i 
regionsrådet. Frederikshavn Kommune har afgivet hørringssvar. Hørringsvaret blev 
godkendt i Sundhedsudvalget på mødet den 11. november 2014. 
 
De kommunale medlemmer i Samarbejdsudvalg for Fysioterapi er: 
 
Byrådsmedlem Jammerbugt Ole Stavad (S) 
Byrådsmedlem Frederikshavn Jytte Høyrup (V)
 
KKR Nordjylland har på deres møde d. 27. februar 2015 drøftet og godkendt 
Praksisplan for Fysioterapi, og planen fremsendes hermed til godkendelse i de 11 
nordjyske kommuner. 
 
 
Praksisplanens indhold
 
Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på 
fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. 
Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal 
fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om 
vederlagsfri fysioterapi.
 
Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i 
fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale 
tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede 
ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.
Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang 
denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sammenhængende patientforløb bliver vigtige elementer i fremtiden. 

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

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

-       Implementering af nationale kliniske retningslinjer

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

 
Vedr. Fremtidens fysioterapeutiske klinik

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

·       Kravene fra patienter om service, information, kvalitet, faglighed og 
faciliteter vil stige. Dette stiller også krav til fysioterapipraksis. 

 
 
Praksisplanen for Fysioterapi 2015-2018 er vedlagt som bilag til sagen.
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Sagen er sendt til orientering i Ældreråd og Handicapråd
 
 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler, at 
Byrådet godkender Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018. 
 
 
 

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

Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Byrådet anbefales at godkende praksisplanen.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
Vedr. godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 i de nordjyske kommuner - Praksisplan 
fysioterapi (endelig til politisk godkendelse).pdf (dok.nr.47805/15)
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9. Orientering om møde i sundhedspolitisk dialogforum den 
27. marts 2015 i Åbybro

Sagsfremstilling
Resume
Den 27. marts 2015 blev der afholdt møde i Sundhedspolitisk Dialogforum i Åbybro.
 
Formand og næstformand i Sundhedsudvalget deltog i mødet og vil orientere om 
drøftelser på mødet, således at udvalget kan drøfte hvordan Sundhedsudvalget 
kan arbejde mest hensigtsmæssigt i forhold til
 
1. Implementering af sundhedsaftalen.
2. Procesplan for aftaler på praksisplanområdet. 
 
 
Baggrund
Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er:

·        At skabe tættere kontakt mellem Kommunekontaktråd (KKR), 
Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) og byrådene.

·        At etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af 
Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. 

·        At skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det 
kommunale sundhedsvæsen. 

 
 
Mødet
Mødet den 27. marts 2015 omhandlede primært den snarlige revidering af 
Praksisplan for almen praksis og indgåelse af underliggende aftale med PLO. 
 
Praksisplanen og den underliggende aftale ses som kommunernes væsentligste 
instrument til at sikre indflydelse på almen praksis, idet aftalerne bl.a. har betydning 
for: 

·         Hvordan skal lægedækningen i kommunerne sikres, herunder 
rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger? 

·         Hvilke muligheder har borgere for at få praktiserende læge på 
sygebesøg i hjemmet? 

·         Hvordan skal de praktiserende læger og kommunale plejetilbud og 
personale samarbejde? 

 
På mødet blev der informeret om status og proces ift. arbejdet med Praksisplan og 
underliggende aftale, og der var mulighed for at få indflydelse på de kommende 
forhandlinger og for at være med til at påvirke de emner/fokusområder, som 
kommunerne skal fokusere på i det kommende forhandlingsforløb. 
 
Bred kommunal inddragelse er altafgørende for at sikre, at alle ønsker og vinkler 
bliver tilgodeset i processen.

 Åben sag
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Indstilling
Social - og sundhedsdirektøren indstiller:
1. At udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. At udvalget drøfter, hvordan udvalget mest hensigtsmæssigt involvere sig i 
forhold til processen på praksisplanarbejdet.
 
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
Dias til AB Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (dok.nr.58845/15)
Oplæg til Sundhedspolitisk Dialogforum - Praksisplan og underliggende aftale.pdf (dok.nr.58840/15)
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10. Udvalgsformanden orienterer

Sagsfremstilling
Orientering om aftale med regionen om hjemmedialyse.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Taget til orientering.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

 Lukket sag
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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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