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1. Sundhedsudvalget budgetopfølgning 310815

Sagsfremstilling
Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og Direktør 
foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for Sundhedsudvalgets område. 
Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) 
gennemregnet. 
 
På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en 
fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de 
omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller 
områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.
 
Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 31. august 2015 
311,5 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2014.
Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2015 er opgjort til 324,7 mio. kr. og 
dermed forventes et nettomerforbrug på 13,2 mio. kr.
Hertil kommer overført nettooverskud fra 2014 (bankbøgerne) 3,5 mio. kr.
 
Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 31. august 2015 
1,4 mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 1,4 mio. kr. og dermed balance.
Hertil kommer overført nettooverskud fra 2014 på i alt 1,7 mio. kr..
 
De hensatte beløb på bankbøger under både drift og anlæg indgår ikke i 
budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht. økonomiudvalgets 
beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2015, og henstår alene som en evt. 
fremtid option.
 
Siden budgetopfølgningen pr. 30.04-2015 er der, på baggrund af regnskabet for 
2014 for Regionernes aktivitetsniveau, foretaget en refundering af kommunernes 
betalinger, idet at aktivitetsniveauet i 2014 var højere end det aftalte niveau. 
Frederikshavns Kommune har derfor fået tilbageført 7,2 mio. kr. af betalingerne for 
2014.
Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion, således at 
Sundhedsudvalgets budget tilføres 7,2 mio. kr.
 
Ved budgetforliget for 2015 blev det, via en politisk budgetbemærkning, besluttet at 
et evt. merforbrug på den kommunale medfinansiering af de aktivitetsbestemte 
Regionale sundhedsudgifter, skulle dækkes af et evt. mindreforbrug på 
Socialudvalgets budgetområde-  primært ” det specialiserede socialområde 
(voksne)”. Der er til økonomiudvalget fremsendt anmodning om teknisk korrektion 
af budgetterne for de 2 udvalgsområder, således at Sundhedsudvalget tilføres 6,0 
mio. kr. fra Socialudvalget
 
Under forudsætning af at økonomiudvalget godkender disse korrektioner, vil 
Sundhedsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.8-15 ændres til, at der kan forventes 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/24133
 Forvaltning: økc
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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balance mellem budget og forbrug ved årets udgang.
I ovenstående forventning er det forudsat, at der for de resterende 4 måneder af 
2015 vil være samme tendens i udgiftsniveauet for kommunens medfinansiering af 
de regionale sundhedsudgifter, som har været kendetegnet i de første 8 måneder 
af indeværende regnskabsår, i forhold til det periodiserede budget.

Indstilling

1. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at budgetopfølgningen tages til 
efterretning.

2. At budgetopfølgningen videresendes til Økonomiudvalgets behandling, 
med anmodning om at der tilføres 13,2 mio. kr. til Sundhedsudvalgets 
budgetramme som beskrevet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
.Ad 1:    Taget til efterretning
Ad 2:    Godkendt
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
SUU budgetopfølgning 310815.pdf (dok.nr.145949/15)
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2. Status på Ældrepulje projekter

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

fysio- og ergoterapeutiske fremgangsmåder, og træning i hverdagsaktiviteter.   
Det tværfaglige team har gennemført en udrulningsplan for alle kommunens 
plejeboligenheder, hvor fokus både har været på den enkle borger, samt 
vejledning/undervisning af plejepersonalet ift. den rehabiliterende tilgang. Borgerne 
har været i et intensivt forløb på 14 dage, hvor fokus er på øget selvstændigheden, 
livskvalitet og trivsel. Der opleves opblomstring både fysisk, psykisk og socialt hos 
de borgere som har været omfattet af projektet. Borgerne bliver mere aktive i deres 
hverdag får mere initiativ og handlekraft. Dette understøttes af et udvidet 
samarbejde med de frivillige organisationer og ”De Frivillige Hænder” 
Fra 1. september 2015 vil alle borgere som flytter i en plejebolig få tilbudt et 
rehabiliteringsforløb. 
 
Optur har desuden fokus på afprøvning og implementering af velfærdsteknologi, og 
der arbejdes med forskelige teknologier, bl.a. brug af Ipad til at forbedre 
plejehjembeboerens sociale interaktion med familie og venner. 
2.     Forebyggelse af fald på tværs i Center for Sundhed og Pleje 
 
Fald er den hyppigste type ulykke blandt ældre, og er forbundet med øget 
sygelighed, institutionalisering og dødelighed. Fald medfører således store 
menneskelige som samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor har vi i 
Frederikshavn Kommune, i forbindelse med ældrepuljen, igangsat en 
forebyggende indsats med henblik på at reducere fald hos ældre. Indsatsen 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/12431
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SOU
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omfatter alle plejecentre og hele Hjemmeplejen. Der er desuden etableret et tæt 
samarbejde med Aktivitet og Træningsområdet omkring målrettede tilbud til de 
ældre borgere med risiko for fald, samt med kostvejleder omkring 
ernæringstilstanden. Der er udarbejdet terapeutiske test- og 
udredningsredskaber, samt en lommebog til plejepersonalet med værktøjer til at 
forebygge fald med de interne og eksterne faktorer, som øger risikoen for fald 
hos den ældre. Lommebogen anvendes som opslagsværk i relation til redskabet 
Triage (redskab med farvekoderne rød-gul-grøn der benyttes af plejepersonalet 
som et led i at vurdere borgerens helbredstilstand). Der er påbegyndt 
undervisning af alt plejepersonale i Center for Sundhed og Pleje i 
faldforebyggelse. 

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

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

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

Det samlede projekt forventes at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser. 
 
 
Status på demensprojektet – Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen
Det overordnede formål med projektet er at forbedre livskvaliteten hos borgere med 
demens. Projektet arbejder med nedenstående tre fokusområder, baseret på 
anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for behandling og pleje 
af borgere med demens.
Projektet omfatter beboerne i Kommunens i alt 136 demensboliger.
  
1.     Systematiseret udredning af somatiske sygdomme, smerte og fald hos 

borgere med demens i hele kommunen
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Der er afprøvet redskaber og udformet procedure for udredning ved 
adfærdsændring hos borgere med demens. Implementeringen er planlagt fra 
september 2015 – juni 2016 og foregår bl.a. ved undervisning af plejepersonalet.
Vedr. faldforebyggelse er der i samarbejde med frivillige, etableret dansegrupper 
som træning af gang og balance, samt faldforebyggelse i demensafsnit. Der er i 
samarbejde med Optur og Længst Muligt i Eget Liv etableret et depot for 
hoftebeskytter, og lavet procedure for midlertidige udlån af hoftebeskyttere. En 
hoftebeskytter er en skinne, som kan afbøde et fald og hermed mindske risikoen for 
et hoftebrud. Der forligger evidens for effekten heraf. Netop indsatsen med at 
etablere udlån af hoftebeskyttere, er et eksempel på en ændring der har været 
positiv for alle parter, idet den har en god effekt i dagligdagen pga. 
afbureaukratisering på området.
Forebyggelsen af hoftebrud forventes at have en positiv effekt på 
medfinansieringskontoen.
 
2.     Intensiv stimulering af beboere i demensplejeboligerne og daghjem for 

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

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

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

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

 
 
Status på ” Forebyggelse af ensomhed/isolation” September 2015
Risikoen for at blive ensom / isolere sig er størst i forbindelse med ændringer i 
livsvilkår, så som ændret socialstatus, stoppe med arbejde, sygdom, tab af 
samlever/ægtefælle eller boligskift.
 
Evalueringen af projektet i 2014 medførte at målgruppen for forebyggende besøg i 
2015 blev ændret. Målgruppen fremadrettet alle enker/enkemænd mellem 65 og 74 
år, der bor alene på adressen.
Det er de 2 forebyggende medarbejdere i sundhedscentret der forestår projektets 
tilbud med de forebyggende hjemmebesøg. Det første halve år har projekt 
”Ensomhed og isolation” vist, at der er et behov for dette nye tiltag. Der er pt. 1.152 
borgere i målgruppen, og ca. halvdelen er blevet tilbudt et besøg i løbet af 1. halvår 
af 2015. Det forventes, at alle borgere i målgruppen er blevet tilbudt et besøg inden 
årets udgang.
På trods af, at mange af de borgere, de forebyggende medarbejdere møder, har 
mistet deres ægtefælle for år tilbage, tager de meget positivt imod dem. Det faktum, 
at en udefrakommende person stiller sig til rådighed for dem og deres sorg, lytter 
på dem og giver dem plads til at få sat ord på de svære perioder livet har budt dem, 
gør en forskel. En meget stor del af dem giver klart udtryk for, at de har fået udbytte 
af tilbuddet,
 
Ud over ovenstående får de forebyggende medarbejdere hver måned en 
opdatering, med nye enker/enkemænd, som de tilbyder et besøg efter ca. 6 uger 
og igen efter 6 måneder. Stort set alle ønsker besøg igen efter et halvt år. Det 
opleves, at det giver borgerne tryghed at vide, at der bliver fulgt op på besøget, og 
at de ikke blot bliver ”sluppet” midt i en svær livssituation. De forebyggende 
medarbejdere ringer i den mellemliggende periode til en stor del af borgerne, for at 
holde dem ”til ilden” i forhold til de tiltag, de har forsøgt at hjælpe dem i gang med. 
Men, også for at fornemme, om de fortsat ”pendulere” mellem sorgen og deres nye 
livssituation, eller om der er behov for et besøg inden det halve år er gået.
 
Den sidste gruppe der er specielt fokus på, er de borgere, hvis ægtefælle er flyttet i 
plejebolig. Denne - hidtil temmelige oversete - gruppe har vist sig at have et behov 
for tilbuddet om besøg. Disse borgere sidder tilbage med rigtig mange tanker. De 
forebyggende medarbejdere har derfor et tæt samarbejde med Kommunens 
plejecentre, om at få kontakt til disse borgere (se bilag med artikel fra Nordjyske d. 
2.4.2015).
 
Sideløbende implementeres ”Aktivtældreliv.dk”. Foreningerne er inviteret til 2 
temadage i juni og for frontpersonale i aktivitetscentre og sundhedscentre er der 
tilsvarende inviteret til 2 temadage. Der har i alt deltaget 32 foreninger med ca. 80 
personer og ca. 60 frontpersonaler i temadagene, der afholdes af ”Marselisborg”.
Sideløbende hermed arbejdes der med at oprette forskellige aktiviteter i 
samarbejde med frivillige, f.eks. sorg og livsmodsgrupper, fælles spisning, 
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madlavningshold for enlige mm.
 
Sorg og livsmodsgrupper
I foråret blev Ældresagen kontaktet for at få et samarbejde op at stå i forhold til 
dannelse af sorg og livsmodsgrupper. De eksisterede tilbud om sådanne grupper 
var alle under folkekirken, og medarbejderne mødte et behov for at lignende tilbud, 
udenfor kirkelig regi.  Ældresagen har en del velfungerende sorggrupper rundt i 
landet og ville rigtig gerne arbejde på, at der blev samme mulighed i Frederikshavn 
Kommune. 
I maj måned blev der afholdt informationsmøde på Rådhuscenteret i Frederikshavn 
hvor der mødte en del interesserede op. Det lykkedes at finde 3-5 borgere som 
havde lyst til at være gruppeledere. Efterfølgende er der blevet afviklet en tema dag 
om emnet, således de frivillige blev klædt på til opgaven som ledere af en 
sorggruppe. Aktuelt fungerer en rigtig god gruppe i Frederikshavn, der nu har 
mødtes i alt 7 gange og alle ytrer stor glæde af denne måde at bearbejde sin sorg 
på. Birthe Pagh fra ældresagen er tovholder og hun er, i samarbejde med os, 
allerede i gang med at samle endnu en gruppe.
 
Café Pot & Pande
På besøgene oplevede vi relativ mange, både kvinder og mænd,  som pegede på 
madlavning/måltidet, som en stor udfordring. Når man bliver alene og aldrig har 
været vant til at deltage i madlavningen, kan det være rigtig svært. Dertil kommer, 
at lysten til at spise et måltid alene ofte ikke er særlig stor og mad bliver noget der 
bare skal overstås i en fart, eller helt udelades. Derfor er Café Pot & Pande 
etableret. Man mødes i alt 5 gange over 10 uger. Gruppen er på 5-7 borgere, 
derudover deltager en kostfaglig konsulent og en forebyggende sygeplejerske. Der 
bliver lavet varm mad, som spises sammen.  Deltagerne får derudover også et 
måltid med sig hjem til fx fryseren. Deltagerne har selv indflydelse på hvad de 
ønsker der skal laves. 
Grupperne er påbegyndt i september i Frederikshavn og Sæby. Forhåbentligt  
bliver det muligt at udvikle dette til også at indbefatte tilbud i oplandsbyerne, idet 
det er vigtigt at caféerne tilbydes i nærområdet, således der er mulighed for at 
fastholde netværket når forløbet slutter.
 
Aktiv i Naturen
Det blev relativ hurtigt i projekt perioden tydeligt for os at mange af vores borgere 
efterlyste et samlingspunkt, altså et sted eller en gruppe hvor netop det at danne 
netværk var formålet. 
Via medierne blev vi opmærksomme på et meget succesfuldt tiltag i 
Vesthimmerlands kommune. Vi kontaktede dem, besøgte dem, og fik lov at bruge 
deres koncept.
En gruppe på max 20 deltagere, alle borgere over 65 år, enlige og ikke vant til at 
deltage i andre aktivitetstilbud samles. Sammen med naturvejleder Bo Storm er der 
tilrettelagt 6 destinationer, som gruppen vil besøge i periode på 3 måneder. Der er 
fælles busstransport til destinationerne. Undervejs i bussen vil borgerne blive 
udfordret med sundhedspædagogiske opgaver som forhåbentlig, sammenholdt 
med den fælles naturoplevelse, vil danne grundlag for dannelse af netværk.
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Det er svært endnu at give konkrete målbare resultater af indsatserne i 
ensomheds- og isolationsprojektet. Dette skyldes især at projektets indsatsområde 
blev ændret pr 1. januar 2015.
 
Målet med projektet er at højne livskvaliteten hos projektets målgruppe, ved at 
forebygge ensomhed og isolation. Forebyggelsen forventes at have positiv 
afsmitning på andelen af § 83 ydelser jf. Serviceloven, både på kort og langt sigt.
Desuden forventes projektet at få en positiv effekt på medfinansieringskontoen, 
pga. færre indlæggelser.
 
Projektet er helt i overensstemmelse med Lovforslag til ændring af regler 
vedrørende forebyggende hjemmebesøg, som Sundheds- og Ældreministeriet har 
sendt i høring 4. september 2015, med forventet  ikrafttrædelse fra 1.januar 2016 
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58687
 
I dag tilbydes der, jf lovgivningen et årligt forebyggende besøg til alle borgere over 
75 år.
Ministeriet foreslår af lovgivningen revideres til at omfatte et tilbud om en årlig 
forebyggende samtale for alle borgere over 65 år i særlige risikogrupper. Hvilket 
kan være; enlige (eneste registrerede på adressen) enten fordi de er 
enke/enkemænd, fraskilt eller ugift eller til borgere med en kronisk sygdom.
Derudover skal der fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 
år, og tilbud om årlige besøg til alle over 80 år.
Til orientering udgør alene gruppen af ugifte og fraskilte enlige fra 65 til 74 år i 
Frederikshavn Kommune pt. ca. 1.500 borgere, og enker/enkemænd udgør ca. 
1100 borgere.
 
Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 

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

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

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådsformanden har deltaget i følgegruppemøde tirsdag den 1. september 
2015 vedr. projekt Optur. Teamet på 3 projektmedarbejdere har været rundt på alle 
plejecentre, og man går nu over i en ny fase, hvor man har øget fokus på alle nye 
borgere der flytter i plejebolig. Projektet er en stor succes for både beboere og 
ansatte, hvor man blandt andet har fået inddraget Alzheimerforeningen.
 
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
 
 

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58687
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Beslutning Socialudvalget den 30. september 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
Artikel april 2015 (dok.nr.98121/15)
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3. Opfølgning på dialogmøde

Sagsfremstilling
Socialudvalget og Sundhedsudvalget afholdte d.. 23. september 2015 et fælles 
dialogmøde med hhv. Ældrerådet og Handicaprådet, hvor de fremtidige 
anvendelses muligheder af ældrepuljemidlerne blev drøftet, med henblik på 
Udvalgenes kommende prioriteringer for 2016.  

Indstilling
At udvalget drøfter Ældrerådet og Handicaprådets bemærkninger og input fra 
dialogmødet.

Beslutning Socialudvalget den 30. september 2015
Udvalget har drøftet inputtene fra dialogmødet og noterer, at rådene har oplevet 
projekterne som positive.
 
Udvalget beder Forvaltningen lave beregninger og et samlet oplæg med 
udgangspunkt i de nuværende projekter. Der skal være tale om permanente 
løsninger med synergieffekt til driften og med fokus på ”den der kan selv skal selv”.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Drøftet. Ensomhedsprojektet tænkes ind i driften i sundhedscentrene og 
sammentænkes med lovforslag vedr. forebyggende hjemmebesøg. Genoptræning 
fortsætter. Oplæg til sammentænkning af ensomhedsprojektet med de 
forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældreråd og Handicaprådet inden 
behandling i Sundhedsudvalget.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/25298
 Forvaltning: økc
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SOU
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4. Fastlæggelse af mødeplan for Sundhedsudvalget 2016

Sagsfremstilling
Frederikshavn Byråd vedtog på sit møde 26. august 2015 mødeplan for afvikling af 
byrådets møder i 2016.
 
Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.
 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 
Økonomiudvalget og Frederikshavn Byråd, foreslås møderne i Sundhedsudvalget 
som hovedprincip afholdt i begyndelsen af hver måned.

 Tirsdag den 12. januar
 Tirsdag den 9. februar
 Tirsdag den 8. marts
 Tirsdag den 12. april
 Tirsdag den 10. maj
 Tirsdag den 7. juni
 Tirsdag den 16. august (halvdags budgetmøde?)
 Tirsdag den 13. september
 Tirsdag den 11. oktober
 Tirsdag den 8. november
 Tirsdag den 13. december

Møderne foreslås afholdt kl. 15.30, bortset fra augustmødet, som er et halvdags 
budgetmøde.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at mødeplan for 2016 fastlægges. 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/219
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU
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5. Supplerende aftale mellem Frederikshavn Kommune og 
Region Nordjylland på sundhedsaftaleområdet

Sagsfremstilling
 
Resumé
Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 
2015-2018. Sundhedsaftalen danner rammerne for det tværgående samarbejde 
mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland.

Den fælles politiske vision er at ”udvikle et stærkt fælles sundhedsvæsen i 
Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at borgere sikres muligheder for at 
have et godt liv med mange gode leveår”.

Den fælles Sundhedsaftale består af tre dele:

 Den Politiske Sundhedsaftale - der beskriver den politiske vision og 
mål.

 Den Administrative Sundhedsaftale - der beskriver hvordan de 
politiske mål omsættes til handling.

 Den Tværsektorielle Grundaftale - der består af tidligere 
tværsektorielle aftaler, som parterne ønsker videreført.

Den interesserede læser kan finde de tre dele ved tryk på teksten eller på 
www.rn.dk/sundhedsaftalen2015. Her findes også en nærmere beskrivelse af 
Sundhedsaftalens administrative og politiske organisering.

 

Supplerende aftale

Ud over den fælles Sundhedsaftale, er der mulighed for, at der kan arbejdes med 
supplerende aftaler mellem Regionen og de enkelte kommuner.

Der har administrativt været dialog om forskellige indsatser. 

Der er indsatser, der omfatter samarbejde, der allerede er indgået aftale om mellem 
Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland – nogle via fælles 
satspuljeprojekter. Desuden er der et ønske om enkelte nye samarbejdsfelter.

Den supplerende aftale indeholder følgende:
 
 
Samarbejdsområder, der allerede er indgået aftale om: 

 Supplerende aftale om Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Muskel – 
skelet.

Aftalen omhandler borgere med smerter i lænderyggen. Den beskriver alene 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/18319
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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forløbet i primærsektoren, når en borger henvender sig til egen læge eller en 
kiropraktor med lændesmerter. Aftalen har fokus på hurtig udredning og 
igangsætning af behandling.

 Supplerende aftale om Infektionshygiejne

Frederikshavn Kommune samarbejder med Infektionshygiejnen i Region 
Nordjylland, som er en samlet hygiejneorganisation, som yder 
infektionshygiejnisk rådgivning til regionens sygehuse og de kommuner, der 
ønsker det. Der findes forskellige modeller for samarbejdsaftaler alt afhængigt 
at, hvor meget rådgivning kommunen vurderer at have behov for. De forskellige 
modeller for samarbejdsaftaler vil blive revurderet og justeret i 2015.

 Supplerende aftale om Nordlet

Frederikshavn Kommune indgår i projekt Nordlet, som er et satspuljeprojekt, 
hvor Videnscenter for børn og unge med overvægt på Aalborg 
Universitetshospital i samarbejde med 9 ud af 11 nordjyske kommuner arbejder 
for en fælles tværfaglig og tværsektoriel indsats for de 8-12 årige svært 
overvægtige børn.

 Tidlig Indsats – Livslang Effekt

Frederikshavn kommune deltager i projekt Tidlig Indsats – Livslang Effekt til 
etablering af forældreuddannelse efter metoden DUÅ Baby (De utrolige år). 

 Projekt ambulant akutteam i N7

Frederikshavn Kommune indgår i et projekt vedrørende et ambulant akutteam. 
Med satspuljen 2014-2017 har Psykiatrien, Region Nordjylland fået bevilget i alt 
3,40 mio. kr. til et forsøgsprojekt med etablering af ambulant akutteam i 
sengeafsnit N7, der er beliggende i Frederikshavn. 
Med projektet er der sket en styrkelse af den ambulante behandlingsindsats til 
borgere i Frederikshavn Kommune, idet patienter, der udskrives fra 
sengeafsnittet i Frederikshavn, efter behov kan tilbydes en intensiv 
behandlingsindsats i nærmiljøet (eget hjem, socialpsykiatrisk boform eller 
kommunal akutplads) i de første 4 uger efter udskrivning. 
Målet med projektet er følgende:

o    Sikre stabilisering af patienter, der har været indlagt
o    Forbygge/undgå (gen)indlæggelse
o    Afkorte indlæggelsestiden
o    Sikre patientens fastholdelse/tilknytning til dagligdag og nærmiljø
o    Øge tilgængeligheden for psykiatrisk behandling

 Supplerende aftale om Osteoporose

Frederikshavn Kommune har tilsluttet sig Den Sygdomsspecifikke 
sundhedsaftale for Osteoporose. 
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Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og 
knoglemæssige forandringer, der medfører øget skørhed og herigennem øget 
risiko for knoglebrud. Aftalen beskriver den arbejdsdeling der er aftalt mellem 
parterne. 
 

  Dysfagi (overgang til drift)

Frederikshavn Kommune har været en del af et nu afsluttet tværgående 
forskningsprojekt om Dysfagi (synkebesvær). 
Der er opnået rigtig gode resultater med at bruge systematisk screening af 
borgere for fejlsynkning indlagt på medicinske afdelinger på Sygehus 
Vendsyssel. Fra sygehusets side har der været fokus på, om der er 
fejlsynkning hos patienterne, eller om de er småt spisende pga. fejlsynkning og 
dermed ernæringstruet. 
I begge tilfælde er der via en genoptræningsplan henvist til ergoterapeut i 
kommunalt regi. Den ergoterapeutiske træning kombineret med fokus fra 
diætist har bevirket en reduktion i genindlæggelser, samt en forøgelse af 
borgernes livskvalitet efterfølgende.
 
 

Nye samarbejdsområder i aftalen:

 Drøftelse af forsøg på det palliative område

Frederikshavn Kommune ønsker at kunne bidrage til, at borgerne får en værdig 
afslutning på livet. I den sidste periode af livet, kan der være behov for meget 
hjælp fra Den kommunale Sygepleje. 
Det er vurderingen, at der kan ydes en bedre støtte, hvis Den Kommunale 
Sygepleje har mulighed for at få sparring direkte fra en læge i Det Palliative 
Team (for de borgere, der i forvejen er tilknyttet den palliative organisation).
Der aftales, at Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland inden 30. juni 
2016 drøfter, at Den kommunale Sygepleje i Frederikshavn Kommune - som en 
forsøgsordning i aftaleperioden - får adgang til den palliative vagt og 
rådgivningsordning, som beskrevet i den fællesregionale vagtordning vedr. de 
borgere, der i forvejen er tilknyttet den palliative organisation.

 Realiseringsværkstedet GRÆNSELAND

Frederikshavn Kommune, Sygehus Vendsyssel og almen praksis i 
Frederikshavn Kommune samarbejder i et realiseringsværksted om 
praksisnære løsninger på udfordringer i samarbejdet i GRÆNSELANDET 
mellem de tre parter. Løsningerne afprøves lokalt i praksis.
Der arbejdes med følgende 4 udfordringer:

1.     Behandlingsansvar i patientforløbet
2.     Tilgængelighed i patient- / borgerforløbet
3.     Borger / pårørende inddragelse i patient- / borgerforløbet
4.     En VÆRDIG afslutning på livet
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Den supplerende aftale vil gælde fra 01. januar 2015 – 31. december 2017. Dog 
kan der være særlige aftaler i forhold til de konkrete indsatser.  

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundsudvalget 

1. Godkender de to nye punkter i aftalen
2. Orienteres om den supplerende aftales indhold 

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Ad 1 Godkendt.
Ad 2 Taget til efterretning.
Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Grundet tidsfrist for 
sagens behandling i regionen, har det ikke været muligt at sende sagen i høring i 
rådene.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.
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6. Orientering om ændringer som følge af Plan for sygehuse 
og speciallægepraksis

Sagsfremstilling
Resumé

Regionsrådet vedtog den 23. juni Plan for sygehuse og speciallægepraksis. 
Sundhedsudvalget og Socialudvalget er på møderne i august blevet orienteret om 
konsekvenserne for Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn.

Regionen fremsender nu nærmere orientering til kommunerne, der indeholder 
tidspunkter for ændringerne. Planen omfatter en række ændringer på sygehusene i 
Region Nordjylland og kan i sit fulde omfang ses i vedlagte bilag.

 

Ændringer af betydning for Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn 

 Sygehus Vendsyssels optageområde bliver: Hjørring Kommune, 
Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, 
Halvdelen af Jammerbugt Kommune.

 Den håndkirurgiske funktion: Funktionen i Dronninglund flyttes til 
Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn pr. 1. oktober 2015. 

 
·         De medicinske senge på sygehusmatriklen i Frederikshavn flyttes pr. 

1.september 2015 til Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Der ændres ikke i 
aftaler vedrørende henvisning og visitation. 

 
·         Neurorehabiliteringsfunktionen i Region Nordjylland 

omorganiseres. Fremover vil neurorehabiliteringssengene være samlet på 
tre matrikler: 

 Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. 

 Sygehus Thy-Mors i Thisted 

 Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 

 
De nuværende neurorehabiliteringssenge i Dronninglund flyttes til Sygehus 
Vendsyssel i Frederikshavn 1. september 2015. De nuværende 
neurorehabiliteringssenge i Hobro flyttes til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn 
forventeligt 1. januar 2016.

 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24217
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SOU/SU
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Opfølgning
Region Nordjylland vil løbende følge op på ændringerne, ligesom der vil blive 
suppleret med yderligere info på www.sundhed.dk snarest. 
Ændringerne og konsekvenserne heraf vil ligeledes blive drøftet lokalt mellem 
almen praksis, kommunerne og sygehusene i samarbejdsforaerne.

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

Beslutning Ældrerådet den 21. september 2015
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 30. september 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
Generel orientering til kommunerne om ændringer som følge af Plan for sygehuse og 
speciallægepraksis.pdf (dok.nr.149431/15)
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7. Status på §18 ansøgning fra FIT DEAL

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget besluttede den 9. juni 2015, at administrationens indstilling til 
afslag på tilskud til frivilligt socialt arbejde – Servicelovens § 18, til FIT DEAL, skal 
genovervejes og genbehandles af Sundhedsudvalget. Administrationen blev bedt 
om at kontakte FIT DEAL med henblik på at få en dialog om mulighederne for at 
modtage § 18 tilskud. 

Formål med FIT DEAL
FIT DEAL har til formål at støtte Frederikshavn Kommunes foreningsliv ved at 
lægge foreningernes aktiviteter ind i en portal. Portalen skal gøre det lettere for 
Frederikshavn Kommunes borgere at gennemskue, hvilke idrætsaktiviteter der 
findes i kommunen, og de kan afprøve forskellige aktiviteter for 30 kr. pr. gang. 

Møde mellem administrationen og FIT DEAL
På baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning har administrationen indkaldt FIT 
DEAL til et møde omkring mulighederne for tilskud, og hvordan FIT DEAL skal 
målrette tilbud til socialt udsatte borgere for at være berettiget til tilskud efter § 18. 
Mødet blev afholdt den 20. august, hvor dele af bestyrelsen fra FIT DEAL deltog 
sammen med områdelederen fra Sundhed og Sygepleje samt idrætskoordinatoren i 
Sundhedsfremme og Forebyggelse.

På mødet var der en god dialog om, hvordan FIT DEAL kan nå ud til de socialt 
udsatte borgere ved bl.a. at lave lukkede hold for bestemte grupper af borgere, 
oplære de frivillige trænere og holdansvarlige i at tage imod borgere med særlige 
behov osv. 
Administrationen rådgav FIT DEAL til at sætte fokus på 2-3 grupper af socialt 
udsatte borgere i opstartsfasen og få erfaring med at arbejde med socialt udsatte 
borgere for senere hen at kunne udbygge sine tilbud. 

FIT DEAL vil på baggrund af mødet indsende en ny ansøgning, og ansøgningen 
bliver behandlet sammen med de øvrige § 18 ansøgninger vedr. tilskud til 
aktiviteter i 2016 på Sundhedsudvalgsmøde den 8. december.

Tiltag til socialt udsatte borgere i 2016.
FIT DEAL vil i 2016 oprette 2 hold, som er målrettet socialt udsatte borgere i 
Frederikshavn Kommune. Det ene hold hedder FIT for fight og er målrettet svært 
overvægtige borgere, som er socialt isoleret og evt. er uden beskæftigelse. Det 
andet hold hedder FIT for life og er målrettet unge enlige mødre, som mangler et 
netværk, og derfor bliver socialt isolerede. 

FIT DEAL vil desuden tilbyde rabatkoder til socialt udsatte borgere, som 
idrætskoordinatoren kan udlevere til borgere, som han er i kontakt med i 
hverdagen, og som har brug for et skub ud i foreningslivet.
 

Indstilling

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24363
 Forvaltning: CSP
 Sbh: lupe
 Besl. komp: SUU
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Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen 
til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.
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8. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

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 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 
2015 vist pr. måned.
 
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 - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Det indstilles, at statistikken tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. oktober 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-
15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: 
 Sbh: hewa
 Besl. komp: 
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9. Sundhedshus Sæby I/S - godkendelse af 
vedtægtsændringer

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/21919
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU/BR



Sundhedsudvalget - Referat - 06. oktober 2015 Side 25 af 27

10. Udvalgsformanden orienterer  Lukket sag

 Sagsnr: 14/219
 Forvaltning: LS
 Sbh: bepd
 Besl. komp: SUU



Sundhedsudvalget - Referat - 06. oktober 2015 Side 26 af 27

11. Møde i Sundhedspanelet om "Den kompetente borger"

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget inviterer to gange om året Det fysiske Sundhedspanel til dialog 
om sundhed. Dialogen tager udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes 
Sundhedspolitik.
 
På skift vil de 5 rammesætninger, som er omdrejningspunkterne i politikken være til 
drøftelse.
 
Denne gang er sundhedspanelet inviteret til dialog om ”Den kompetente borger” – 
tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Byrådssalen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 6. oktober 2015
Til efterretning.
 
Fraværende: Flemming Rasmussen.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/6410
 Forvaltning: LS
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU



Sundhedsudvalget - Referat - 06. oktober 2015 Side 27 af 27

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Anders Broholm

  

    

Kenneth Bergen

  

    

Jytte Høyrup

  

    

Irene Hjortshøj

  

    

Kristina Frandsen

  

    

Brian Kjær

  

    

Flemming Rasmussen

  



Bilag: 1.1. SUU budgetopfølgning 310815.pdf

Udvalg: Sundhedsudvalget
Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 145949/15

































Bilag: 2.1. Artikel april 2015

Udvalg: Sundhedsudvalget
Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 98121/15







Bilag: 6.1. Generel orientering til kommunerne om ændringer som følge af Plan
for sygehuse og speciallægepraksis.pdf

Udvalg: Sundhedsudvalget
Mødedato: 06. oktober 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 149431/15
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Sundhedsplanlægning 
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Sagsnummer: 2015-009250 
 
7. september 2015 
 
 
 

REGION NORDJYLLAND, NIELS BOHRS VEJ 30,  9220 AALBORG ØST 
Kommunerne i Region Nordjylland 

Orientering om ændringer som følge af Plan for sygehuse og speciallæge-
praksis 
Regionsrådet vedtog den 23. juni Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Planen omfatter en række 
ændringer på sygehusene i Region Nordjylland. Hermed orienteres om de ændringer, der sker i den 
kommende tid. 
 
Aalborg Universitetshospital: 
• Sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes og funktionerne omfordeles til de øvrige sygehusmatrik-

ler i regionen. 
• Medicinske senge: De intern medicinske senge omfordeles til Aalborg Universitetshospital og 

Sygehus Vendsyssel. Dette sker pr. 1. september 2015. 
• Ambulante funktioner:  

• Ambulante funktioner inden for endokrinologi og medicinsk gastroenterologi flyttes til Aal-
borg Universitetshospitals øvrige matrikler. Dette sker pr. 1. september 2015.  

• Ekkokardiografifunktionen flyttes til Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Dette sker ligeledes pr. 
1.september 2015.  

• Billeddiagnostik og klinisk biokemi flyttes 1. oktober 2015 til Aalborg Universitetshospitals 
øvrige matrikler. 

• Den håndkirurgiske funktion: Funktionen i Dronninglund flyttes til Sygehus Vendsyssel i Frede-
rikshavn pr. 1. oktober 2015.  

• Fertilitetsklinikken: Klinikken forbliver på Dronninglund-matriklen indtil første halvår 2016. Funkti-
onen flyttes derefter til Aalborg Universitetshospital, Syd. Der sker derfor ingen umiddelbare æn-
dringer i denne funktion. 

• Intensivsengene på sygehusmatriklen i Hobro flyttes til Aalborg Universitetshospital. Denne æn-
dring sker pr. 1. oktober 2015.  

• Skadefunktionen i Farsø ændres pr. 1. oktober 2015, således at funktionen fremover lukker kl. 22. 
Tilbuddet vil være åbent på alle dage fra kl. 8-22.  

 
Patienter, der har tid til ambulant undersøgelse/behandling i Dronninglund efter 1. september/1. oktober, 
er blevet kontaktet skriftligt med henblik på omvisitering. 
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Ændringer i optageområder som følge af ny sygehusstruktur: 
Lukningen af sygehusmatriklen i Dronninglund betyder, at der sker ændringerne i optageområderne på 
det medicinske område. I dag er det således at postnumrene 9340 Aså og 9330 Dronninglund hører til 
optageområdet for Aalborg Universitetshospital. Fremover hører disse områder til Sygehus Vendsyssels 
optageområde. Dermed vil optageområderne fremover følge stort set følge kommunegrænserne. Jam-
merbugt Kommune vil dog fortsat være delt mellem primært Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors, 
ligesom der mindre variationer andre steder i regionen. Variationerne skyldes at optageområderne fortsat 
er baseret på postnumre. 
 
Nedenfor ses en overordnet oversigt over optageområder. En fyldestgørende oversigt – baseret på post-
numre – kan ses på www.sundhed.dk. 
 
Sygehus Vendsyssel Aalborg Universitetshospital Sygehus Thy-Mors 
- Hjørring Kommune 
- Brønderslev Kommune 
- Frederikshavn Kommune 
- Læsø Kommune 
- Halvdelen af Jammerbugt 

Kommune 
 

- Aalborg Kommune 
- Vesthimmerlands Kommune 
- Mariagerfjord Kommune 
- Rebild Kommune 
 

- Thisted Kommune 
- Morsø Kommune 
- Halvdelen af Jammerbugt 

Kommune 
 

 
Sygehus Vendsyssel: 
• De medicinske senge på sygehusmatriklen i Frederikshavn flyttes pr. 1.september 2015 til Sy-

gehus Vendsyssel i Hjørring. Der ændres ikke i aftaler vedrørende henvisning og visitation. 
• Neurorehabiliteringsfunktionen i Region Nordjylland omorganiseres. Fremover vil neurorehabi-

literingssengene være samlet på tre matrikler: 
• Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. 
• Sygehus Thy-Mors i Thisted 
• Brønderslev Neurorehabiliteringscenter  
 

De nuværende neurorehabiliteringssenge i Dronninglund flyttes til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn 
1. september 2015. De nuværende neurorehabiliteringssenge i Hobro flyttes til Sygehus Vendsyssel i 
Frederikshavn forventeligt 1. januar 2016. 
 
Sygehus Thy-Mors: 
• Sygehusfunktionerne på sygehusmatriklen i Nykøbing flyttes til sygehusmatriklen i Thisted.  

• Urologisk ambulatorium flyttes til Thisted 12. oktober 2015. Henvisninger skal fremover gå til Sy-
gehus Thy-Mors, Thisted.  

• Dagkirurgiske funktioner lukker i Nykøbing den Nykøbing den 26. oktober og åbner i Thisted den 
2. november. Henvisninger skal fremover gå til Sygehus Thy-Mors, Thisted.   

• Billeddiagnostik og klinisk biokemi flyttes til Thisted 1. oktober. Der er åben røntgen på alle hver-
dage fra kl. 9 – 14.30. 

• Coloncancerkirurgi flyttes fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital. Dette skete pr. 1. 
juli 2015 og der er tidligere orienteret herom i nyhedsbrev fra Nord-Kap i juni måned. 
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• Audiologi-funktionen på Sygehus Thy-Mors bliver en del af Aalborg Universitetshospital pr. 1. ja-
nuar 2016. Funktionen bibeholdes på Sygehus Thy-Mors i Thisted. Der vil senere ske ændringer i vi-
sitationen. Særskilt information herom udsendes senere. 

 
Region Nordjylland vil løbende følge op på ændringerne, ligesom der vil blive suppleret med yderligere 
info på www.sundhed.dk snarest. 
 
Ændringerne og konsekvenserne heraf vil ligeledes blive drøftet lokalt mellem almen praksis, kommuner-
ne og sygehusene i samarbejdsforaerne. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Malene Møller Nielsen (mamoni@rn.dk) eller afde-
lingschef Peter Larsen (pl@rn.dk). 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Larsen 
Afdelingschef 

Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet 
 
 
 

http://www.sundhed.dk/
mailto:mamoni@rn.dk
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. august 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn 

Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,67 

Februar 5,29 4,59 4,85 

Marts 3,90 4,91 5,03 

April 3,42 3,78 3,66 

Maj 3,52 3,60 3,26 

Juni 3,55 3,42 3,49 

Juli 2,83 2,91 2,54 

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,02  

Gennemsnit 4,06 4,09 3,93 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 

11. august 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 11. august 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret 
 fraværsprocent 

Juli 
2014 

Aug. 
2014 

Sept. 
2014 

Okt. 
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Apr.. 
2015 

Maj 
2015 

Juni 
2015 

Juli 
2015 

Gennem 
snit 

Økonomi & Personale 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,55 0,23 0,32 0,25 0,46 

Udvikling og Erhverv 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91   0,62  2,41 

Arbejdsmarked 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,61 6,40 6,96 3,47 3,65 4,29 2,58 5,65 

Ejendomscenteret 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,34 3,97 

Teknik og Miljø 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 5,99 3,48 3,91 

Park og Vej. 8,72 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,96 6,13 

Familie 1,94 2,42 3,08 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,65 2,50 3,67 2,64 3,34 

Skole 1,53 2,37 3,80 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 2,98 

Bibliotek og 
Borgerservice 

2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,41 2,67 1,95 3,81 

Kultur og Fritid 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 0,43 0,96 1,07 0,88 1,42 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 2,38 2,81 3,51 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 3,69 

Ungeenhed 1,74 1,49 1,40 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,56 1,87 2,05 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,41 1,09 1,91 1,19 4,02 

Ledelsessekretariatet  2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 0,65    0,81 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 3,45 3,26 3,02 2,46 

Sundhed og Pleje 4,62 5,08 6,41 6,11 6,48 5,93 7,18 7,48 7,30 5,41 4,99 5,20 3,97 5,83 

Handicap og Psykiatri 3,70 4,96 6,22 6,00 6,60 6,08 6,62 7,41 9,30 6,94 5,54 4,73 4,11 5,99 
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