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1. Dialog med de tillidsvalgte vedr. sundhedsudvalgets budget 
2016

Sagsfremstilling
Emne:vedr budget 2016

Kære fagudvalg
Efter budget temamødet onsdag D 26. august, hvor der blev opfordret til at 
tillidsmandssystemet kom med aktive spørgsmål, holdninger, input og konstruktivt 
medspil i den resterende del af budgetprocessen, vil jeg på HovedMED 
medlemmernes vegne, gerne opfordre Jer som udvalg til at invitere relevante 
tillidsvalgte samt eventuelt faglige organisationer, til en drøftelse af prioriteringer og 
konsekvenser af budget 2016 indenfor det enkelte fagudvalg. 
 
På vegne af de tillidsvalgte i HovedMED
 
 
 
Med venlig hilsen
Kathja Ryom

FTR Socialpædagogernes Landsforbund, Frederikshavn kommune
 
Næstformand HovedMED
40 41 73 11
kapr@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk
 
 
De relevante tillidsvalgte m.fl. er inviteret til kl. 15.30.
 
 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Dialogmødet gennemført med deltagelse af:
Charlotte Lyng, FTR, sygeplejerske

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23056
 Forvaltning: LS
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU

mailto:kapr@frederikshavn.dk
http://www.frederikshavn.dk/
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Birgit Rafn, fysioterapeut.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj
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2. SUU - Budgetbemærkninger 2016

Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på sine møder i hhv. Maj, Juni og August behandlet 
budgetforslaget for 2016, hvor der var pålagt budgetreduktioner for ca. 1,1 mio. kr. 
med afsæt i produktivitetsstigninger.
 
Forslagene til at realisere disse budgetreduktioner har været sendt til høring i 
relevante råd/nævn mv., og de efterfølgende høringssvar har indgået i udvalgets 
beslutningsgrundlag.
 
Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og 
administrationen fremsender, på baggrund heraf, de tilrettede budgetbemærkninger 
til Udvalgets behandling.
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller
 
At budgetbemærkningerne for 2016 tages til efterretning.
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
SUU - Budgetbemærkninger 2016 - SUU.pdf (dok.nr.136128/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23056
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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3. Status Medfinansiering august 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 8 måneder, i forhold til det 
periodiserede budget.
Der ses pt. et netto merforbrug på ca. 12,2 mio. kr. i forhold til det periodiserede 
budget. 
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.15, der fremsendes til Udvalgets 
behandling i oktober, vil der foreligge konkrete forslag til nedbringelse af 
merforbruget. 
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller orienteringen til drøftelse
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Drøftet.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj
 

Bilag
Medfinansiering August 2015.XLS (dok.nr.136093/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23048
 Forvaltning: cøp
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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4. Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte 
kørselsområder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Åben sag

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

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

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

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

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

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

Beslutning Handicaprådet den 24. august 2015
Taget til efterretning.
 

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

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.
 

Beslutning Socialudvalget den 2. september 2015
Taget til efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj
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Bilag
Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr.127071/15)
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5. Etablering af udgående teams på apopleksiområdet

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

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

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

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

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

 Åben sag

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

apopleksipatienter i eget hjem efter indlæggelse. 

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

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

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

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

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

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

1. drøfter forslaget om udgående teams i relation til de kommunale opgaver
2. godkender det administrativt udarbejdede høringssvar

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt med den bemærkning, at materialet konsekvensrettes, så det tydeligt fremgår, 
at det er apopleksiområdet, det drejer sig om.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Høringssvar fra Frhavn Komm - Etablering af udgående teams på apopleksiområdet.pdf (dok.nr.133751/15)
Beskrivelse - Apopleksiteam og neurorehabilitering i eget hjem.pdf (dok.nr.133839/15)
Bilag Kompetencebehov i opgavevaretagelsen.pdf (dok.nr.133846/15)
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6. Status på forældreuddannelse i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 6. november 2014 tids- og 
investeringsplan for nedbringelse af antallet af anbragte i Frederikshavn Kommune. 
Et af elementerne i tids-og investeringsplanen er implementering af 
forældreuddannelsesprogrammet ”De Utrolige År baby” (herefter DUÅ Baby). 
Programmet henvender sig til førstegangs forældre med børn i alderen  0-1 år, og 
består af et forløb på 8 – 10 mødegange hvor der arbejdes med temaer omkring 
barnets udvikling og forældreskabet. Programmet er manualbaseret og forløbene 
ledes af to gruppeledere. 
 
DUÅ Baby implementeres i efteråret 2015.
Frederikshavn Kommune har ansøgt om, og er blevet godkendt af Socialstyrelsen 
til at få støtte til at implementere DUÅ Baby.  I 2015 uddannes i september to 
sundhedsplejersker og to familieterapeuter til gruppeledere. Oprindeligt havde 
Frederikshavn Kommune ansøgt Socialstyrelsen om at få uddannet seks 
gruppeledere, men blev kun bevilliget uddannelse til fire. På den baggrund, og 
henset til at uddannelsen først finder sted i september, er det alene muligt at 
udbyde opstart af to forløb i 2015. Disse forløb vil blive tilbudt de første 6 – 7 
førstegangsforældre i  nordområdet (Skagen) og i et midterområde (Frederikshavn 
by).
 
Den videre implementering
For at opnå en fuld implementering af DUÅ Baby og dermed en geografisk 
dækning af hele kommunen, har Frederikshavn Kommune i juli 2015 ansøgt 
Socialstyrelsen om at få uddannet fire gruppeledere mere. Ved at fordoble antallet 
af gruppeledere, vil mulighederne for at udbrede DUÅ baby som planlagt i hele 
kommunen forbedres, ligesom funktionen vil være mindre sårbar overfor 
eksempelvis personaleudskiftning. Der er i denne sammenhæng lagt vægt på, at 
arbejdet med forældreuddannelsen skal indgå i det almindelige 
sundhedsplejearbejde, og ikke som en specialiseret funktion hos nogle få. Det 
antages at såvel rekruttering til forløbene, som muligheden for at sikre ”den røde 
tråd” i den samlede sundheds indsats herved forbedres.
 
Når DUÅ Baby efter 2017 er fuldt ud implementeret, forventes det, at 72- 84 
forældrepar vil kunne modtage tilbuddet. 
 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning
  

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Taget til efterretning.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18569
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: SUU
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Fraværende: Irene Hjortshøj 
 
 

Bilag
Brochure til forældrene.pdf (dok.nr.114204/15)
Brochure til personale.pdf (dok.nr.114207/15)
Oplæg til SUU den 08.09.2015 (dok.nr.146153/15)
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7. Godkendelse af telemedicinske projekter

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

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

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

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

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

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

Baggrund for etablering af tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med 
hjertesvigt

På hjerteområdet er hjertesvigt en sygdom, hvor der opleves en stigning i antallet 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4064
 Forvaltning: IDV
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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af sygdomsforekomster, og hvor der igennem de seneste 15 år har været en 
fordobling i indlæggelseshyppigheden for disse patienter. Kronisk hjertesvigt 
betegner en samlings symptomer og tegn på, at hjertet ikke fungerer optimalt, fordi 
pumpefunktionen er nedsat. Hjertesvigtssygdom er kronisk og fremadskridende. 

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

 Enlige patienter

 Tidligere somatiske indlagte patienter, og patienter med KOL og apopleksi

 Patienter fra Region Nordjylland (i sammenligning med Hovedstaden)

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

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

Projektet skal bidrage til et solidt vidensgrundlag for udbredelse af telemedicin til 
nye grupper med kroniske sygdomme, og sikre en videreudvikling af hele 
implementeringsmodellen, som er udviklet med TeleCare Nord, til at kunne 
udbrede denne til nye områder. Med økonomiaftalen 2015 og Sundhedsaftalerne 
2015-2018 er der afsat konkrete midler til samarbejdsprojekter, herunder til 
sundhedstilbud på nye måder, og Region Nordjylland og de nordjyske kommuner 
skal bl.a. udbrede de gode erfaringer fra TeleCare Nord til nye områder.

 

Økonomiske konsekvenser
Understøttelse af servicefunktion for TeleCare Nord (allerede eksisterende indsats 
vedrørende KOL) udgør for Frederikshavn Kommune 317.428 kr. pr. år. 
Egenbetalingen for Frederikshavn Kommune for projektet vedrørende telemedicin 
til hjertesvigtspatienter bliver i alt 435.694 kr. (290.463 kr. i 2016 og 145.231 kr. i 
2017) med mulig modregning over de 2 år på maksimalt 206.181 kr. (afhængig af 
uddannelsesaktiviteter). Herudover skal Frederikshavn Kommune forvente at skulle 
bruge personaletimer svarende til 494.269 kr. i hele projektperioden disse timer vil 
hovedsageligt blive brugt i sygeplejen og i IT.

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

Tilskuddet på 8,8 mio. kr. fra den nationale pulje tager afsæt i, at et samlet 
Nordjylland står bag ansøgningen. Hvis der ændres på denne forudsætning, vil 
Digitaliseringsstyrelsen vurdere den konkrete ændrings påvirkning på projektets 
vilkår og tilskud. Samtidig vil økonomien i en servicefunktion blive påvirket, hvis 
færre kommuner skal bære den kommunale andel.
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Der er i budgetoplægget for 2016 og overslagsårerne taget højde for udgifterne.

 
 

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

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

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget beslutter

1. At Frederikshavn kommune indgår i: telemedicinsk servicefunktion

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

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt. 
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 
 

Bilag
Telemedicinsk servicefunktion.pdf (dok.nr.136466/15)
Telemedicin til hjertesvigtspatienter.pdf (dok.nr.136463/15)
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8. Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse

Sagsfremstilling
Baggrund
Ultimo 2014 blev der evalueret og fulgt op på implementeringen af 
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker i Frederikshavn Kommune. 
Resultaterne blev efterfølgende præsenteret for Sundhedsudvalget. 
Sundhedsudvalget foreslog i den forbindelse et fællesmøde med 
Arbejdsmarkedsudvalget, hvor potentialet i et øget samarbejde mellem sundheds- 
og beskæftigelsesområdet blev drøftet. På mødet deltog begge udvalgsformænd, 
direktør Rikke Albrektsen samt centerchef Flemming Søborg. Mødet åbnede op for 
udvidelse af samarbejdet mellem de to områder. Fællesnævneren for samarbejdet 
er at se potentialet i de menneskelige ressourcer samt at italesætte og tydeliggøre 
forskellen i de tilgange/kulturer, der er på henholdsvis sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Første skridt i samarbejdet blev afholdelsen af en temadag 
med fokus på borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. 
 
Temadag – Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed 
Formålet med temadagen var at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet 
mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Til temadagen var inviteret ledere, 
medarbejdere og politikere med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, 
Sundhedsudvalget, Center for Arbejdsmarked, Center for Sundhed og Pleje, 
Center for Unge og Center for Social og Sundhedsmyndighed. 
Dagen blev faciliteret af Center for Forebyggelse i Praksis under Kommunernes 
Landsforening. Dagen resulterede i en række konkrete projekter og initiativer, hvor 
de to områder med fordel kan lave fælles indsatser. Af indsatser, der allerede er 
iværksat, kan nævnes:

 Mestringsprojekt som metode (Et metodeprojekt mellem jobcenteret og 
sundheds- og træningscentrene med henblik på udvikling af 
samarbejdsmodeller mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. 
Projektet er faciliteret af Marselisborg Center for Kompetence, Udvikling og 
Viden).     

 Inddragelse af sundhedscentrene i Step Up (Forløb, der tilbydes og 
afholdes af Center for Unge).         

 Sundhedspersonalet skal med til sagsfordeling i jobcenteret for at 
identificere fællesnævnere og målgrupper, hvor borgerne kan profitere af et 
samarbejde med sundhedsområdet.

Der vil løbende blive fulgt op på indsatserne. 

 Status på tiltagene i mestringsprojektet: Der arbejdes på 
samarbejdsmodellen, kravspecifikationen og indsatsmodellen, der skal 
danne grundlag for den videre udvikling af mestringsforløbets indhold. Der 
er bl.a. blevet afholdt en undervisningsdag for sundhedspersonalet, hvor 
de blev introduceret for beskæftigelsesområdet. I september afholdes 2 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/23219
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: SUU
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workshops for sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har til formål at 
definere målgrupperne og indhold på hhv. sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Mestringsforløbet forventes i drift i 2016. 

 Status på samarbejdet mellem Sundhedscentret og Center for Unge: 
Sundhedscenteret og Step Up har efter temadagen været i dialog. Det har 
resulteret i en konkret samarbejdsaftale på Step Up forløbene og har 
inspireret til at udvide samarbejdet til andre områder. 

 Status på samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedscenteret: 
Umiddelbart efter temadagen blev der inviteret sundhedspersonale med til 
sagsfordeling i jobcenteret. I praksis viste det sig, at denne 
samarbejdsmodel ikke var den mest optimale. I stedet bliver der nu indkaldt 
sundhedspersonale efter behov i de sager, hvor sagsbehandleren 
vurderer, at det fremadrettet kunne have relevans for borgeren.    

Forskellen mellem de to centre blev ligeledes tydelig på temadagen. Center for 
Arbejdsmarked har en kultur, der er præget af et ydelsessprog med baggrund i 
både ret og pligt. Sundhedsområdet er baseret på motivation af borgerne med 
henblik på frivillighed. Temadagen skulle medvirke til at bringe de to områder 
tættere sammen og skabe en større forståelse for hinandens områder og derved en 
fælles tilgang til borgerne. Der skal fokus på det simple og virkningsfulde 
samarbejde, med enkle og målbare initiativer/projekter.
 
De overordnede perspektiver

 Tidlig indsats og forebyggelse. Muligheder og perspektiver i forhold til 
samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet skal løbende 
prioriteres for at modvirke ulighed i sundhed og dermed færre udsatte. Der 
arbejdes med en forbedringskultur – fokus er på det, der virker. 
Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til indsatserne. 
Der skal sættes ind med den rette indsats på rette tidspunkt. 

 Fokus på borgernes ressourcer og muligheder. De kommunale indsatser 
skal forventningsafstemmes med borgerne. De, der kan selv, skal selv. Det 
skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 
Kommunen skal understøtte og motivere borgerne til at udnytte 
ressourcerne i eget liv.  

Det fremadrettede arbejde
Der vil primo 2016 blive evalueret på de igangsatte indsatser. Dialogen mellem 
sundheds- og beskæftigelsesområdet fortsætter. Det foreslås, at samarbejdet 
styrkes gennem endnu en temadag. Her foreslås det, at deltagerne for sundheds- 
og beskæftigelsesområdet samles og afdækker/aftaler yderligere indsatser indenfor 
konkrete målgrupper og problemstillinger. I dette forum italesættes både potentialer 
og udfordringer i samarbejdet.

Indstilling
Børne-, Kultur- og Arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og Sundhedsdirektøren 
indstiller: 

1.     At orienteringen om status på det fælles arbejde med sundhed og 
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beskæftigelse tages til efterretning. 
2.     At der tages beslutning om afholdelse af endnu en temadag.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2015

1. Taget til efterretning
2. Godkendt

 
Fraværende: Helle Madsen (V)
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Indstillingen godkendt.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Bilag
NY - temadag.pdf (dok.nr.140233/15)
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9. Udvalgsformanden orienterer

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. september 2015
Intet.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

 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

  



Bilag: 2.1. SUU - Budgetbemærkninger 2016 - SUU.pdf

Udvalg: Sundhedsudvalget
Mødedato: 08. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 136128/15



































































Bilag: 3.1. Medfinansiering August 2015.XLS

Udvalg: Sundhedsudvalget
Mødedato: 08. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 136093/15



Fin/medfin.

2009

Tal 15000

Budget 15001 15002 15003

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
 GRAND TOTAL 2007 9.407.146 7.886.686 10.389.472 8.088.935 9.497.786 9.304.217 7.394.249 8.465.663 8.750.660 9.843.434 9.589.239 8.107.713 106.725.200

 GRAND TOTAL 2008 9.804.048 9.385.829 8.651.606 9.280.426 7.926.193 9.403.069 8.428.417 8.598.744 10.209.889 10.349.300 9.739.729 9.414.756 111.192.006

% af årstotal 8,68 7,90 8,81 8,03 8,02 8,71 7,19 7,74 8,91 9,11 8,82 8,07 100

 GRAND TOTAL 2009 10.158.713 9.437.441 10.764.271 9.780.748 9.708.320 10.736.130 8.478.661 9.115.116 11.177.527 10.611.306 10.511.291 9.785.461 120.264.985

Finansiering (færdigbehandlede, hospice, genoptræning)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
2007 390.680 324.555 452.060 275.055 345.910 371.605 310.135 482.680 476.970 677.045 507.621 483.080 5.097.396
2008 564.159 688.232 412.612 528.787 672.948 956.014 692.353 496.327 741.936 785.769 451.666 442.661 7.433.464
2009 387.618 357.525 689.815 659.855 479.962 762.041 416.556 373.338 580.944 504.455 606.347 609.749 6.428.205
2010

Medfinansiering (somatik, psykiatri og sygesikring)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
2007 9.016.466 7.562.131 9.937.412 7.813.880 9.151.876 8.932.612 7.084.114 7.982.983 8.273.690 9.166.389 9.081.618 7.624.633 101.627.804
2008 9.239.889 8.697.597 8.238.994 8.751.639 7.253.245 8.447.055 7.736.064 8.102.417 9.467.953 9.563.531 9.288.063 8.972.095 103.758.542
2009 9.771.095 9.079.916 10.074.456 9.120.893 9.228.358 9.974.089 8.062.105 8.741.778 10.596.583 10.106.851 9.904.944 9.175.712 113.836.780
2010

Specialiseret genoptræning

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
2007 286.730 227.205 265.610 202.455 279.910 252.805 146.785 250.030 270.720 338.795 307.971 156.380 2.985.396
2008 303.906 303.147 242.512 258.328 251.100 260.305 187.156 220.765 263.955 195.522 186.310 138.182 2.811.188
2009 152.075 173.341 222.271 225.960 228.480 216.573 115.486 148.421 161.217 171.507 207.872 168.770 2.191.973
2010 0

Færdigbehandlede, somatik + psykiatri

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
2007 89.100 54.450 186.450 174.900 41.250 112.200 140.250 189.750 206.250 313.500 171.600 326.700 2.006.400
2008 248.346 362.313 168.399 120.771 216.027 503.496 411.642 236.439 459.270 333.396 234.738 197.316 3.492.153
2009 115.115 115.115 290.444 265.650 146.993 363.055 208.978 122.199 274.505 265.650 232.001 171.787 2.571.492
2010

Hospice

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
2007 14850 42900 24750 6600 23100 42900 24750 28050 207900
2008 11907 22113 1701 149688 205821 192213 93555 39123 18711 256851 30618 107163 1129464
2009 120428 69069 177100 168245 104489 182413 92092 102718 145222 67298 166474 269192 1664740
2010

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total
2007 9.407.146 7.886.686 10.389.472 8.088.935 9.497.786 9.304.217 7.394.249 8.465.663 8.750.660 9.843.434 9.589.239 8.107.713 106.725.200

% 8,81 7,39 9,73 7,58 8,90 8,72 6,93 7,93 8,20 9,22 8,98 7,60 100,00
2008 9.804.048 9.385.829 8.651.606 9.280.426 7.926.193 9.403.069 8.428.417 8.598.744 10.209.889 10.349.300 9.739.729 9.414.756 111.192.006

% 8,82 8,44 7,78 8,35 7,13 8,46 7,58 7,73 9,18 9,31 8,76 8,47 100,00
2009 10.158.713 9.437.441 10.764.271 9.780.748 9.708.320 10.736.130 8.478.661 9.115.116 11.177.527 10.611.306 10.511.291 9.785.461 120.264.985

% 8,45 7,85 8,95 8,13 8,07 8,93 7,05 7,58 9,29 8,82 8,74 8,14 100,00
2010 8.673.038 10.033.903 10.675.845 10.365.751 10.260.811 11.481.333 9.016.735 9.380.854 11.034.745 12.251.252 12.678.604 11.511.705 127.364.576

% 6,81 7,88 8,38 8,14 8,06 9,01 7,08 7,37 8,66 9,62 9,95 9,04 100
Budget 2011 8.580.600,00 9.928.800,00 10.558.800,00 10.256.400,00 10.155.600,00 11.352.600,00 8.920.800,00 9.286.200,00 10.911.600,00 12.121.200,00 12.537.000,00 11.390.400,00 126.000.000,00

Ny graf Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09
9.414.756 10.158.713 9.437.441 10.764.271 9.780.748 9.708.320 10.736.130 8.478.661 9.115.116 11.177.527 10.611.306 10.511.291

Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10
11.242.160 8.851.039 10.033.903 10.115.221 10.365.751 10.260.811 11.481.333 9.016.735 9.380.854 11.034.745 12.251.252 12.678.604 126.712.408

% 8,87 6,99 7,92 7,98 8,18 8,10 9,06 7,12 7,40 8,71 9,67 10,01 100
Budget 11 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

11.303.164 8.899.068 10.088.351 10.170.110 10.422.000 10.316.490 11.543.635 9.065.663 9.431.758 11.094.624 12.317.732 12.747.403 127.399.998
Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

Betalt 11 11.511.709 12.021.335 10.595.668 11.859.998 10.048.089 11.264.904 10.987.617 8.733.018 10.636.381

dec 1. jan 26. mar
2000 2800

 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Total

2009 11.612.700 9.518.000 9.399.019 10.416.946 10.945.039 8.801.868 8.991.450 10.892.962 11.418.364 11.340.201 11.242.160 8.851.038 123.429.747
2010 11.242.160 8.851.039 10.033.903 10.115.221 10.365.751 10.260.811 11.481.333 9.016.735 9.380.854 11.034.745 12.251.252 12.678.604 126.712.408

% 8,87 6,99 7,92 7,98 8,18 8,10 9,06 7,12 7,40 8,71 9,67 10,01 100,00
Budget 2011 11.238.015 8.847.776 10.030.203 10.111.491 10.361.929 10.257.028 11.477.100 9.013.410 9.377.395 11.030.676 12.246.735 12.673.929 126.665.688
Faktisk afr. 2011 11.511.709 12.021.335 10.595.668 11.859.998 10.048.089 11.264.904 10.987.617 8.733.018 10.636.381 11.984.088 12.393.853 11.665.828 133.702.488

Budget 2011 12-del 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474 10.555.474

Faktisk afregnet fin. 2011 616.000 496.000 641.000 700.000 433.000 464.000 417.000 392.000 352.000 757.000 816.000 586.000 6.670.000
Aktivitet pr. måned i % 9,24 7,44 9,61 10,49 6,49 6,96 6,25 5,88 5,28 11,35 12,23 8,79 100,00
Budget fin. 2012 591.746 476.471 615.762 672.439 415.951 445.731 400.581 376.566 338.141 727.194 783.871 562.927 6.407.380

6.407.380 (Kontrolsum)

Faktisk afregnet 2011 - landsplan 744.096.554 797.250.061 693.253.179 815.279.983 661.012.816 767.753.168 733.809.040 589.423.329 721.406.942 788.796.529 746.686.646 815.281.552 8.874.049.799
akt. jan akt. feb akt. mar akt. apr akt. maj akt. jun akt. jul akt. aug akt. sep akt. okt akt. nov akt. dec

Månedsvisbetaling 2011 - landsplan 974.100.000 869.900.000 999.900.000 912.100.000 960.700.000 959.000.000 785.500.000 855.200.000 1.001.300.000 958.700.000 1.012.200.000 1.002.700.000 11.291.300.000

Aktivitet i 12-dele 2011 (%) 8,61 8,99 7,92 8,87 7,52 8,43 8,22 6,53 7,96 8,96 9,27 8,73 100,00

Forventet aktivitet ift ramme 2012 - landsplan 1.626.185.900 1.698.177.523 1.496.782.615 1.675.386.472 1.419.429.671 1.591.321.328 1.552.150.757 1.233.657.899 1.502.533.882 1.692.915.877 1.750.800.805 1.647.957.270 18.887.300.000
Forv. akt. ift ramme 2012 - landsplan (lineær) 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.667 1.573.941.666 1.573.941.666 1.573.941.666 1.573.941.666 18.887.300.000

18.887.300.000 (Kontrolsum)
Faktisk afregnet 2012 1.419.500.000 1.531.200.000 1.638.700.000

akt. dec.
Faktisk afr. 2012 - bogf.periode, kun medfin. 1.002.700.000 1.592.800.000 1.578.500.000 1.605.600.000 1.447.700.000

Budget Fr.havn 2012, medfin. efter reform 18.141.649 18.944.784 16.698.033 18.690.529 15.835.087 17.752.702 17.315.717 13.762.627 16.762.194 18.886.086 19.531.847 18.384.530
Budget Fr.havn 2012, medfin. 12.141.649 19.490.239 17.243.487 19.235.983 16.380.541 18.298.156 17.861.171 14.308.081 17.307.648 19.431.540 20.077.301 18.929.984 210.705.780
Afregnet 2012, medfin. 11.441.995 18.050.673 16.064.122 17.749.056 16.567.727 18.801.172 18.503.492 14.280.756 15.622.412 17.591.025 18.793.123 18.576.330 210.705.780 (Kontrolsum)
% af årets aktivitet 8,61 8,99 7,92 8,87 6,81 9,14 8,22 6,53 7,96 8,96 9,27 8,73 100,00

Budget Fr.havn 2012, fin. 856.965 554.349 485.372 546.543 458.879 517.751 504.335 395.252 487.342 552.547 572.372 537.149 6.468.855
Afregnet 2012, fin. 883.000 522.000 498.000 415.000 398.000 539.000 732.000 523.000 608.000 509.000 507.000 503.000 6.468.855 (Kontrolsum)
% af årets aktivitet 13,25 8,57 7,50 8,45 6,38 8,71 7,80 6,11 7,53 8,54 8,85 8,30 100,00

Finansiering 12-dele (3) 717.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 517.282 6.407.380
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budget Fr.havn 2013, medfin. 18.045.359 18.844.231 16.609.405 18.591.326 14.262.969 19.146.547 17.223.811 13.689.578 16.673.225 18.785.844 19.428.177 18.286.950 209.587.421
Afregnet 2013, medfin. 16.791.855 19.849.979 16.244.155 17.030.924 17.130.333 18.475.036 18.678.688 14.815.838 16.445.997 16.487.823 17.940.424 18.389.814 208.280.867 209.587.421 (Kontrolsum)
% af årets afregning 8,06 9,53 7,80 8,18 8,22 8,87 8,97 7,11 7,90 7,92 8,61 8,83 100,00

Budget Fr.havn 2013, fin. 868.358 561.719 491.825 553.809 418.440 571.174 511.040 400.507 493.821 559.893 579.982 544.290 6.554.858
Afregnet 2013, fin. 527.858 529.774 482.832 291.232 573.842 435.890 506.782 402.360 278.778 428.226 399.486 790.350 5.647.410 6.554.858 (Kontrolsum)
% af årets afregning 9,35 9,38 8,55 5,16 10,16 7,72 8,97 7,12 4,94 7,58 7,07 13,99 100,00

Budgetkorrektioner 2013:
Primo marts 362.000
ØKD 100.000
Tværgående puljer -608.430
Reg. ved budget vedtagelsen 500.000
Ændret p/l-fremskr. medfin. 508.320
Ændret p/l-fremskr. fin. 16.128
Ændring budget 269.941
Ændring netto-virkning 1.147.959

Udkont. nettovirkn. medfin. -67.695
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Budget 2014, medfin. 15.644.890 18.494.129 15.134.600 15.867.630 15.960.248 17.213.101 17.402.843 13.803.845 15.322.656 15.361.625 16.715.006 17.133.701 194.054.276
Afregnet 2014, medfin. 16.769.612 18.185.990 16.341.891 18.244.852 16.297.085 17.697.049 17.252.072 15.395.983 16.334.119 18.116.916 19.865.355 18.418.104 194.054.276 (Kontrolsum)

Budget 2014, fin 604.793 606.989 553.205 333.679 657.479 499.421 580.645 461.004 319.410 490.640 457.711 905.544 6.470.520
Afregnet 2014, fin. 590.128 461.756 302.728 254.828 219.382 331.468 653.356 432.058 268.240 378.410 333.384 463.672 6.470.520 (Kontrolsum)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 200.524.796 (Kontrolsum)
Budget 2014, medfin. + fin. 16.249.684 19.101.118 15.687.805 16.201.309 16.617.728 17.712.522 17.983.489 14.264.849 15.642.066 15.852.265 17.172.718 18.039.244 200.524.796
Afregnet 2014, medfin. + fin. 17.359.740 18.647.746 16.644.619 18.499.680 16.516.467 18.028.517 17.905.428 15.828.041 16.602.359 18.495.326 20.198.739 18.881.776

Afregnet 2014, medfin. 16.769.612 18.185.990 16.341.891 18.244.852 16.297.085 17.697.049 17.252.072 15.395.983 16.334.119 18.116.916 19.865.355 18.418.104 208.919.027
I % 8,026847536 8,70480334 7,822117122 8,73297759 7,800670368 8,470769233 8,257779121 7,369353981 7,818397227 8,671740717 9,508638467 8,815905298 100

Afregnet 2014, fin. 590.128 461.756 302.728 254.828 219.382 331.468 653.356 432.058 268.240 378.410 333.384 463.672 4.689.410
I % 12,58426966 9,846782431 6,455566905 5,434116445 4,678243105 7,068437181 13,93258427 9,213483146 5,720122574 8,069458631 7,109295199 9,887640449 100

Betaling 2014 17.359.740 18.647.746 16.644.619 18.499.680 16.516.467 18.028.517 17.905.428 15.828.041 16.602.359 18.495.326 20.198.739 18.881.776

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Budget 2015, medfin. 15.037.632 16.307.726 14.654.087 16.360.508 14.613.908 15.869.283 15.470.263 13.805.873 14.647.118 16.245.786 17.813.644 16.515.866 187.341.695
Afregnet 2015, medfin. 17.109.545 18.612.427 15.970.408 17.561.383 16.721.092 16.260.000 18.082.000 15.264.000 187.341.695 (Kontrolsum)

Budget 2015, fin 811.803 635.209 416.444 350.551 301.790 455.980 898.782 594.356 369.001 520.555 458.616 637.845 6.450.932
Afregnet 2015, fin. 436.844 368.830 335.300 431.100 467.504 380.326 607.372 257.000 6.450.932 (Kontrolsum)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 193.792.627 (Kontrolsum)
Budget 2015, medfin. + fin. 15.849.435 16.942.935 15.070.531 16.711.059 14.915.698 16.325.263 16.369.045 14.400.228 15.016.119 16.766.341 18.272.260 17.153.711 193.792.627
Afregnet 2015, medfin. + fin. 17.546.389 18.981.257 16.305.708 17.992.483 17.188.596 16.640.326 18.689.372 15.521.000 0 0 0 0



Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Frederikshavn Kommune

Faktisk afregnet contra budget 2015 (bogføringsår)

Mio. kr.

År 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total

Budget i 12-dele, medfin. 15.037.632 16.307.726 14.654.087 16.360.508 14.613.908 15.869.283 15.470.263 13.805.873 14.647.118 16.245.786 17.813.644 16.515.866 187.341.695
Budget, år til dato 15.037.632 31.345.358 45.999.445 62.359.953 76.973.861 92.843.144 108.313.408 122.119.280

Faktisk afregnet, medfin. 17.109.545 18.612.427 15.970.408 17.561.383 16.721.092 16.260.000 18.082.000 15.264.000 135.580.855
Faktisk afregnet, år til dato 17.109.545 35.721.973 51.692.380 69.253.763 85.974.855 102.234.855 120.316.855 135.580.855

Budget/forbrug år til dato 2.071.913 4.376.614 5.692.935 6.893.810 9.000.994 9.391.711 12.003.448 13.461.575

Budgettet er kun for medfinansiering, og er fordelt på baggrund af aktiviteten i 2014.
Medfinansiering inkluderer ambulant og stationær somatik og psykiatri, stationær genoptræning samt praksissektoren (sygesikring). 
+ er merforbrug, - er mindreforbrug.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10

12

14

16

18

20

22
Millions

Måned
Faktisk afregnet, medfin. Budget i 12-dele, medfin.

#11.962-14



Finansiering af andre sundhedsudgifter
Frederikshavn Kommune

Faktisk afregnet contra budget 2015 (bogføringsår)

Kroner

År 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total

Budget i 12-dele, fin. 811.803 635.209 416.444 350.551 301.790 455.980 898.782 594.356 369.001 520.555 458.616 637.845 6.450.932
Budget, år til dato 811.803 1.447.012 1.863.456 2.214.007 2.515.798 2.971.778 3.870.559 4.464.915

Faktisk afregnet, fin. 436.844 368.830 335.300 431.100 467.504 380.326 607.372 257.000 3.284.276
Faktisk afregnet, år til dato 436.844 805.674 1.140.974 1.572.074 2.039.578 2.419.904 3.027.276 3.284.276

Budget/forbrug år til dato -374.959 -641.338 -722.482 -641.933 -476.220 -551.874 -843.283 -1.180.639

Budgettet er kun for finansiering, og er fordelt på baggrund af aktiviteten i 2014.
Finansiering inkluderer færdigbehandlede for både somatik og psykiatri, hospice, samt specialiseret genoptræning.
+ er merforbrug, - er mindreforbrug.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
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300.000

400.000
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700.000
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Måned
Budget i 12-dele, fin. Faktisk afregnet, fin.
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Regnskabsår

Profitcenter PSP-element

Samlet resultat

Medfinansiering af sundhedsvæsne Total

Medfinansiering af sundhedsvæsne Medfinansiering

Medfinansiering af sundhedsvæsne Stationær somatik

Medfinansiering af sundhedsvæsne Ambulant somatik

Medfinansiering af sundhedsvæsne Stationær psykiatri

Medfinansiering af sundhedsvæsne Ambulant psykiatri

Medfinansiering af sundhedsvæsne Praksissektoren (Sygesikring)

Medfinansiering af sundhedsvæsne Genoptræning under indlæggelse

Andre sundhedsudgifter Total

Andre sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold

Andre sundhedsudgifter Plejetakst for færdigbehandlede pat.

Kom. genoptræning og vedl.træning Total

Kom. genoptræning og vedl.træning Kommunal genoptræning

Kom. genoptræning og vedl.træning Ambulant Specialiseret genoptræning

Analyserapport (FIB045)

Skæringsdato 01.01.2015
Aktuel bruger Friberg, Tom

Statiske filtre
Kapitalmidler Sundhedsudvalget

Profitcenter

Medfinansiering af sundhedsvæsne; Andre
sundhedsudgifter; Kom. genoptræning og
vedl.træning

CO-område 813/0020 KMD OPUS Firmakode
Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder
Finansområde KMD Opus FI-område
InfoProvider ZCFORPL; ZCFIBO813; ZCSL3_813; ZCFIBA813
Kunde identifikation Frederikshavn
  

Dynamiske filtre
Dranst 1 Drift; 2 Statsrefusion

Analyserapport

Forbrug
JAN - 016
1 kr.; Korr.
budget
1 kr.; Moms
Korr. budget
1 kr.; Rest korr.
budget
1 kr.; Forbrugs %

Vælg rapporttype Udgiftsbaseret
  

Variabler

Profitcenter (Aut.)

813/0020/3400000003 Medfinansiering af
sundhedsvæsne; 813/0020/3400000004 Andre
sundhedsudgifter; 813/0020/3400000007 Kom.
genoptræning og vedl.træning

Regnskabsår 2015 - 2015
Bogføringsperiode JAN - 016
Skaleringsfaktor (1/1000) 1



MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0
Omkostningsart
Funktionsområde
Kapitalmidler 813002025 Sundhedsudvalget
Nyeste data <=1250
Omkostningsart Frederikshavn Kommune - Total (0081300200020)
Kundeidentifikation Frederikshavn
Finans Opfølgnings infocube ZCFIBO813

Kapitalmidler Hierarki
Frederikshavn Kommune - udvalgsopdelt
(0081300200020)

Hierarki for profitcenter Frederikshavn kommune (0081300200020)
ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZCSL3_813
Skaleringsfaktor query 1
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data
ZKMDV_M_IN_EXIT_FISCY 01.01.2015
Moms på budget Opfølgning ZCFIBAXXX ZCFIBA813



2015 2015

Korr.
budget
1 kr.

Rest korr.
budget
1 kr.

Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret

DKK DKK

194.009.920 194.009.920

187.550.100 187.550.100

187.550.100 187.550.100

138.106.870 138.106.870

27.509.830 27.509.830

2.245.850 2.245.850

2.255.970 2.255.970

14.646.820 14.646.820

2.784.760 2.784.760

3.226.390 3.226.390

3.226.390 3.226.390

2.122.250 2.122.250

1.104.140 1.104.140

3.233.430 3.233.430

3.233.430 3.233.430

3.233.430 3.233.430



Total : Medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet
Frederikshavn Kommune

Faktisk afregnet contra budget 2015 (bogføringsår)
Mio. kr.

År 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total

Budget, medfin.+ fin. 15.849.435 16.942.935 15.070.531 16.711.059 14.915.698 16.325.263 16.369.045 14.400.228 15.016.119 16.766.341 18.272.260 17.153.711 193.792.627
Budget, år til dato 15.849.435 32.792.370 47.862.901 64.573.961 79.489.659 95.814.922 112.183.967 126.584.195

Faktisk afr., medfin. + fin. 17.546.389 18.981.257 16.305.708 17.992.483 17.188.596 16.640.326 18.689.372 15.521.000 138.865.131
Faktisk afregnet, år til dato 17.546.389 36.527.647 52.833.354 70.825.837 88.014.433 104.654.759 123.344.131 138.865.131

Budget/forbrug år til dato 1.696.954 3.735.276 4.970.453 6.251.877 8.524.774 8.839.838 11.160.165 12.280.936

Budgettet er for medfinansiering + finansiering, og er fordelt på baggrund af aktiviteten i 2014.
+ er merforbrug, - er mindreforbrug.

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10

12

14

16

18

20

22
Millions

MånedFaktisk afr., medfin. + fin.

Budget, medfin.+ fin.



Total : Medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet
Frederikshavn Kommune

Faktisk afregnet contra budget 2015 (bogføringsår) - inkl. betaling 2014.
Mio. kr.

År 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total

Betaling 2014 17.359.740 18.647.746 16.644.619 18.499.680 16.516.467 18.028.517 17.905.428 15.828.041 16.602.359 18.495.326 20.198.739 18.881.776 213.608.437
Budget, medfin.+ fin. 15.849.435 16.942.935 15.070.531 16.711.059 14.915.698 16.325.263 16.369.045 14.400.228 15.016.119 16.766.341 18.272.260 17.153.711 193.792.627
Budget, år til dato 15.849.435 32.792.370 47.862.901 64.573.961 79.489.659 95.814.922 112.183.967 126.584.195

Faktisk afr., medfin. + fin. 17.546.389 18.981.257 16.305.708 17.992.483 17.188.596 16.640.326 18.689.372 15.521.000 138.865.131
Faktisk afregnet, år til dato 17.546.389 36.527.647 52.833.354 70.825.837 88.014.433 104.654.759 123.344.131 138.865.131

Budget/forbrug år til dato 1.696.954 3.735.276 4.970.453 6.251.877 8.524.774 8.839.838 11.160.165 12.280.936

Budgettet er for medfinansiering + finansiering, og er fordelt på baggrund af aktiviteten i 2014.
+ er merforbrug, - er mindreforbrug.

139.430.237

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10

12

14

16

18

20

22
Millions

MånedFaktisk afr., medfin. + fin.

Budget, medfin.+ fin.

Betaling 2014
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge 
danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret sel-
skab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirma-
er. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 
1.000 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten 48.800 medarbejdere i 135 lande. 

 

I forbindelse med etablering af det fælles Kørselskontor i Frederikshavn kommune blev 

der nedsat en styregruppe med det formål at sikre, at der skabes tværgående forståelse 

i det enkelte center, herunder bibringe til fælles økonomisk interesse for et kørselskon-

tor.  

Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde. Samarbejds-

grupperne har gennemarbejdet BDOs anbefalinger i Visitationsprojektet, og har beskre-

vet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Styregruppen har efterfølgende besluttet 

hvilke anbefalinger, der implementeres, og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og pro-

cedurer er justeret i henhold til beslutningen.  

 

Styregruppen for Kørselskontoret d. 7. januar 2015  
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1 BILAG 2:  
KVALITETSSTANDARDER 

1.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE 

Om ordningen 

Lovgrundlag Som borger har man adgang til læge og speciallæge efter Sund-

hedslovens § 59 og § 64. 

I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-

relse med hjemmel i Sundhedslovens § 170 og i Bekendtgørelse nr. 

1266 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedslo-

ven. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge med henblik på 
at kompensere borgere med bevægelseshandicap og heraf følgen-
de manglende evne til egen transport. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 
 
Borgere, som er bosat i Frederikshavn Kommune og som tilhører 
sikringsgruppe 1. 

Borgere, som modtager social pension kan visiteres til kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til alment praktiserende læge eller special-
læge. 

Borgere, der er henvist til speciallæge, kan få kørsel eller befor-
dringsgodtgørelse, såfremt speciallægen er beliggende mere end 
50 km. fra borgerens bopæl, og hvis omkostningen til transporten 
overstiger 60 kr. 

Der kan ydes godtgørelse for kørsel til/fra speciallæge uden hen-
visning ved besøg hos speciallæge i øjensygdomme (oftalmologi),  
eller speciallæge i øre-næse-halssygdomme (oto-rhino-laryngologi) 
samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabs-
afbrydelse inden udløbet af 12. uge. 

Borgere har ret til godtgørelse for befordring med ambulance eller 
særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment 
praktiserende læge eller speciallæge, hvis personens tilstand gør 
det nødvendigt. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 

Borger, der er omfattet af ordningen og selv kan transportere sig 
til alment praktiserende læge/nærmeste speciallæge via kollektiv 
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godtgørelse trafik, egen bil eller andet (herunder at ægtefælle eller anden 
pårørende kan køre), ydes godtgørelse til billigst forsvarlige trans-
portmiddel. 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere til kørsel 
via NT Flextrafik. Dette er gældende for borgere, der ikke er i 
stand til at benytte alternative transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om kørselstype eller befordrings-
godtgørelse fra gang til gang. I visse tilfælde visiteres kørsel eller 
befordringsgodtgørelse til et længerevarende forløb eller en fast 
bevilling. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er borger visiteret til kørsel foregår dette via NT Flextrafik. 

Borger kan forvente en vis omvejskørsel - blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i bilen til/fra alment prak-
tiserende læge/nærmeste speciallæge. Omvejskørslen kan være 
op til 100 % af borgerens direkte transporttid fra A til B. 

Borger må påregne op til 15 minutters ventetid ved afhentnings-
tidspunkt, såfremt dette ikke medfører forsinkelse til behandling. 
Ankomst planlægges til maksimalt 30 minutter før aftalte behand-
lingstidspunkt. 

Borger må påregne op til 45 minutters ventetid ved afhentning hos 
læge/speciallæge. 

 

Er borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder følgende for-
hold: 

1) Der ydes godtgørelse svarende til transport til egen alment 
praktiserende læge nærmeste speciallæge. 

2) Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 

3) Udgiften til transport til/fra læge/speciallæge skal over-
stige 25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager 
pension efter de sociale pensionslove) 

4) Udgiften til transport til/fra speciallæge skal overstige 60 
kr. i alt og afstanden fra bopæl til speciallæge skal mini-
mum være 50 km. (gældende for borgere, der ikke modta-
ger pension efter de sociale pensionslove) 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borger. 

 

En ledsager til en patient, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder 
eller helbredstilstand. 

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten. 

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
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gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

Tandlæge, fodterapeut, psykolog, privat praktiserende fysiotera-
peut, kiropraktor og lignende. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er blevet 
visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de krite-
rier, der er beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borgere visiteres til ydelsen hos Frederikshavn Kommunes kørsels-
kontor. 

Når borger henvender sig første gang, vurderes behovet for kørsel 
ud fra faste kriterier vedr. borgers funktionsniveau. Der meddeles 
enkeltbevilling og behovet for kørsel vurderes fra gang til gang.  

Ved en midlertidig bevilling indsættes slutdato, og bevillingen 
ophører denne dag.  

Ved behov for varig bevilling udfylder borger et ansøgningsskema. 
Funktionsniveauet vurderes ud fra journaloplysninger og indhentel-
se af oplysninger fra relevante fagpersoner, herunder evt. ind-
hentning af lægeattest. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
kørselskontoret ved telefonisk henvendelse fra borger. 

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet. 

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, §5, stk 1. nr. 9. (jf. www.patientombuddet.dk). 

 
 
 

1.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING 

Om ordningen 

Lovgrundlag Som borger har man adgang til optræning efter Servicelovens § 86 

samt Sundhedslovens § 140. 

I visse tilfælde yder kommunen befordring med hjemmel i Service-

lovens § 117 eller befordring/befordringsgodtgørelse med hjemmel 

i Sundhedslovens §§ 172-173 samt bekendtgørelse nr. 1266 om 

befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Kørsel efter Servicelovens  § 117 og kørsel efter Sundhedslovens § 
172: 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
genoptræning og vedligeholdelsestræning for at kompensere bor-
gere med bevægelseshandicap og heraf følgende manglende evne 
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til egen transport. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra genoptræning. I visse tilfælde kan kommunen sørge for 
transporten eller betale befordringsgodtgørelse. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Kørsel Servicelovens § 117: 

Borgere der er omfattet af ordningen: 

1. Borgere som på grund af betydelig, varig fysisk eller psy-
kisk nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage 
egen befordring til træning bevilliget jf. sel § 86 

Bemærk, at borgere uden adgang til offentlig transport ikke af den 
grund får ret til fri befordring. 

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger, 
ydes ikke befordring. 

Borger skal anvende det træningssted, hvor den nødvendige træ-
ning efter kommunens vurdering kan foregå 

Borger betaler på baggrund af det ugentlige befordringsbehov et 
fast månedligt abonnement, der fastsættes af kommunen 

Ved længerevarende afbrydelse af træningsforløbet afmelder bor-
ger befordring til Visitationsenheden. 

Kørsel/kørselsgodtgørelse efter Sundhedslovens § 172: 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 

1) Borger modtager pension efter de sociale pensionslove, og 
som er bevilliget genoptræning efter Sundhedslovens § 140 

2) Borger modtager pension og  har en samlet udgift til og fra 
træningsstedet med det  billigste forsvarlige befordrings-
middel på over 25 kr 

3) Borger der ikke modtager pension, hvor afstanden mellem 
borgeres bopæl og træningsstedet overstiger 50 km, og 
udgiften til billigste forsvarlige befordringsmiddel i alt 
overstiger 60 kr 

4) Borger der ikke modtager pension, hvis helbredstilstand 
udelukker transport med kollektive befordringsmidler. 
Manglende adgang til kollektive befordringsmidler beretti-
ger ikke til kørsel. 

Befordring ved borgers frie valg af genoptræningssted, beregnes 
på baggrund af afstanden til eller fra det genoptræningssted, hvor 
nødvendig genoptræning efter kommunens vurdering kan foregå.  

Kommunen visiterer ikke til kørsel til specialiseret genoptræning, 
som foregår på sygehuset. Sygehusene administrerer kørslen. 
Kommunen finansierer denne udgift. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Kørsel Servicelovens § 117: 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
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transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om befordring ud fra en konkret indi-
viduel vurdering af borgers funktionsniveau. 

Hvis ægtefælle eller samlever har mulighed for at køre borger til 
træningen, bevilliges ikke kørsel. 

Kørsel efter sundhedslovens § 172: 

Hvis man som borger er omfattet af ordningen og selv kan trans-
portere sig til almen genoptræning (via kollektiv trafik, egen bil 
mv.) ydes godtgørelse til billigste mulige transportmiddel. 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til borgere, der ikke er i stand til at benytte alternative 
transportmidler. 

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse ud fra en konkret individuel vurdering af borgers 
funktionsniveau. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik. 
Der kan ikke vælges alternative transportformer. 

Omsorgskørsel dækker transport fra dør til dør og evt. hjælp til at 
forcere fortove og trapper. Det er vigtigt, at borger er klar på det 
fastlagte tidspunkt. 

Borger kan forvente en vis omvejskørsel, blandt andet som følge 
af, at der kan være andre borgere med i køretøjet. Omvejskørslen 
kan være op til 100 % af borgers direkte transporttid fra A til B. 

Som borger må man påregne op til 15 minutters ventetid ved af-
hentningstidspunktet, såfremt dette ikke medfører forsinkelse i 
forhold til træningen. Ankomsttidspunktet planlægges til maksi-
malt 30 minutter før det aftalte tidspunkt. 

Som borger må man påregne op til 45 minutters ventetid ved af-
hentning på træningsstedet. 

Der kan forekomme afvigelser i kørselstidspunktet både på ud- og 
hjemturen. 

I forhold til den daglige køreplanlægning er det vigtigt, at borger 
afbestiller kørsel så tidligt som muligt, og senest dagen før. Afbe-
stilling skal ske til Kørselskontoret. 

Frederikshavn Kommune vil periodisk følge op på borgersfunkti-
onsnedsættelse og borgers mulighed for selv at varetage befor-
dring til træningsstedet. Hvis borger undervejs selv bliver i stand 
til at transportere sig til træningsstedet, bortfalder bevillingen.  

Kørsel Servicelovens § 117: 

Kørsel til træning kan bevilliges i op til 3 gange ugentlig. 

Bevillingsperioden er individuel, og gælder så længe Frederikshavn 
kommune vurderer, at borger er berettiget til kørsel. Kommunen 
vil ved 1. træning, løbende og efter 4 uger revurdere kørselsbeho-
vet. 

Borger oplyses om, at de selv skal kontakte Visitationsenheden og 
afmelde kørslen, hvis de selv bliver i stand til at komme til træ-
ning. 
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Der er egenbetaling for borger. 

Kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse gælder føl-
gende forhold: 

• Der ydes godtgørelse svarende til transport til det genop-
træningssted, som kommunen har visiteret til. 

• Der ydes godtgørelse med et beløb svarende til det efter 

forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. 

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
25 kr. i alt (gældende for borgere, der modtager pension 
efter de sociale pensionslove) 

• Udgiften til transport til/fra genoptræning skal overstige 
60 kr. i alt, og afstanden fra bopæl til genoptræningsste-
det skal minimum være 50 km. (gældende for borgere, der 
ikke modtager pension efter de sociale pensionslove) 

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra borgeren. 

Der er ingen egenbetaling for borger. 

En ledsager til en borger, der modtager befordring eller befor-
dringsgodtgørelse, har ret til befordring eller befordringsgodtgø-
relse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af borgers alder eller 
helbredstilstand. 

Nødvendiggør ledsagelsen mere end 12 timers fravær fra hjem-
met, har ledsageren også ret til befordring eller befordringsgodt-
gørelse til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af borger. 

En ledsager, der har ret til befordring eller befordringsgodtgørel-
se, har ved rejser, der nødvendiggør, at ledsageren overnatter 
uden for hjemmet, også ret til overnatning eller overnatningsgodt-
gørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter lave-
ste sats i Finansministeriets cirkulære om time- og dagpenge m.v. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Kørsel Servicelovens § 117: 

Betaling af omsorgskørsel sker via en abonnementsordning, hvor 
borger tegner et abonnement på baggrund af det ugentlige antal 
ture, som borger er visiteret til. 

Betaling for abonnement sker kvartalsvis bagud. 

Det er ikke muligt at sætte abonnementet i bero, hvilket betyder, 
at borger vil blive afkrævet betaling for abonnementet, uanset om 
ordningen benyttes eller ikke benyttes. 

Er borger gennem længere tid forhindret i at deltage i træningen, 
eksempelvis som følge af længerevarende sygdom eller indlæggel-
se, skal Visitationsenheden kontaktes. Herefter afmeldes kørsels-
ordningen fra efterfølgende måned. 

Ønsker borger på et senere tidspunkt at genoptage træning og 
kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, som på ny vil 
vurdere sagen.  

Ønsker borger kørsel ud over det, der er visiteret til, er det for 
borgers egen regning. 
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Kørsel Sundhedslovens § 172: 

Der er ikke egenbetaling for borgeren, såfremt borger er visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der 
er beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger eller pårørende skal kontakte Visitationsenheden, Center 
for Social og Sundhedsmyndighed, som ud fra en konkret individuel  
vurdering træffer afgørelse om tildeling af kørsel.  

Senest to uger efter henvendelsen har borger krav på at visitator 
vurderer sagen. Visitator sender umiddelbart efter en afgørelse til 
borger. 

Borger kan forvente opstart af kørslen i den efterfølgende uge, 
medmindre andre forhold taler imod. 

Borger kontakter selv kørselskontoret, når borger har fået en kør-
selsbevilling og kender sine træningstider. 

Ved første fremmøde på træningscenteret vil borgers kørselsbehov 
blive afklaret yderligere. 

Når en borger er visiteret til ordningen, vil Frederikshavn Kommu-
ne periodisk følge op på borgerens funktionsniveau og behov for 
kørsel. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Bestilling af befordring eller befordringsgodtgørelse foretages af 
borger ved telefonisk henvendelse til Kørselskontoret. 

Klagevejledning Kørsel servicelovens § 117: 

Kommunens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Kørsel Sundhedslovens § 172: 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Patientombuddet. 

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for 
sundhedsvæsenet, § 5, stk. 1. nr. 9. (jf. 
www.patientombuddet.dk). 

 

 

1.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO 

Om ordningen 

Lovgrundlag Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskolelo-

vens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befor-

dringsgodtgørelse med hjemmel i Folkeskoleloven § 26 og i Be-

kendtgørelse nr. 25 om befordring af elever til folkeskole efter 

Folkeskoleloven. 

Elever som er visiteret til en special-SFO-plads efter Servicelovens 

§ 36 kan modtage kørsel efter Servicelovens § 41. 
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Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
specialundervisning i folkeskolen med henblik på at sikre at ele-
verne får mulighed for at følge den daglige undervisning, samt 
mulighed for at benytte special-SFO. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at forældrene selv står for transporten eller at 
eleven benytter sig af bussen på lige fod med de øvrige elever. 
Her kan kommunen yde befordringsgodtgørelse eller betalt skole-
kort. I særlige tilfælde kan kommunen sørge for transporten. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Følgende elever er omfattet af ydelsen: 

 Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 

 Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

 Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

 Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

 Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfar-

lig.  

 

Derudover kan der være specialklasseelever, som skønnes kørsels-

berettigede ud fra en individuel vurdering af den pågældendes 

elevs evne til at begå sig i trafikken. Den individuelle vurdering 

foretages ud fra: 

 Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske 

handicaps mv.). 

 Adfærdsmæssige problemer. 

 Elevens udviklingsniveau. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hvis forældrene har mulighed for at transportere eleven selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis: 

- Eleven er berettiget til kørsel jf. ovenstående afsnit 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport fx 

skolebus eller andre kørsler via Flextrafik som allerede kø-
rer i området for at hente andre elever.  

Elever over 4. klasse, hvor forældrene ikke selv har mulighed for 
transport, vil som udgangspunkt blive visiteret til at benytte sko-
lebussen eller øvrig kollektiv transport.  

I visse særlige tilfælde kan kommunen visitere eleven til kørsel via 
Flextrafik.  

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som elev visiteret til befordring foregår dette med kom-
munens skolebusordning, normal kollektiv trafik eller via NT Flext-
rafik.  

Kørslen med skolebus eller normale busruter foregår efter den 
fastlagte køreplan.  

Ved kørsel med Flextrafik køres der som udgangspunkt kun mellem 
elevens folkeregisteradresse og skole. Det er således kun muligt at 
eleven hentes eller afleveres til flere adresser i helt særlige til-
fælde ud fra en helhedsvurdering af elevens totale situation.  

Kørslen forgår som udgangspunkt som samkørsel med andre elever. 
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Der må derfor også forventes en vis omvejskørsel, men det til-
stræbes at køretiden ikke overtiger 60 min. hver vej for kørsel 
inden for Frederikshavn Kommune og op til 90 min. ved kørsel til 
andre kommuner. 

For kørsel med skolebus og Flextrafik tilrettelægges der med 1 
morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler afhængig af skolen.  

Ved kørsel til special-SFO er der 1 morgenkørsel og 1- 2 hjemkørs-
ler. Forældre har ikke mulighed for selv at bestemme disse tids-
punkter. 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet:  

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra skole. 

 Placering i bussen/taxa. 

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende. 

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen, have været vurderet som en mulig løsning på 

problemet. 

Hvis der undtagelsesvis bevilliges enetransport, revurderes beho-
vet løbende.  

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne ordning berettiger ikke til befordring eller befordringsgodt-
gørelse hvis: 

1. Eleven er indskrevet på en privat/friskole 
2. Eleven går på en skole uden for skoledistriktet hvis eleven 

ikke er henvist af kommunen til denne skole. 

Derudover dækker ordningen ikke: 

 Kørsel af elever som ikke er visiteret til specialundervisning 

 Kørsel til og fra SFO 

 Kørsel til særlige klubtilbud  

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres der efter statens laveste 
takst. Der kompenseres for strækningen fra hjemmet til special-
skole/special-SFO. 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til skolekort eller kørsel 
via Flextrafik. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages 
en individuel vurdering af, om eleven kan benytte almindelig sko-
lebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres med Flextra-
fik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne 
kørsel kan varetages af forældre mod betaling af befordringsgodt-
gørelse. 

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et 
kortere bustræningskursus i samarbejde med elevens forældre. 

Der følges op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter be-
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hov. 

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af 
Center for Familie/Center for Unge. Sagsbehandler foretager en 
vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til Spe-
cial SFO samt barnets alder, og barnets fysiske og psykiske funkti-
onsniveau.  

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Skolerne bestiller skolekort og kørselskontoret bestiller Flextrafik.  

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af skolen.  

Ved opstart på ny skole eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen/skolekort kan oprettes. 
I denne periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. 
taxa.  

Klagevejledning Beslutninger og afgørelser om skolekørsel, som træffes af kommu-
nalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere administrativ 
myndighed. Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2. 

Afgørelse om befordring mellem hjemmet og special SFO eller 
befordringsgodtgørelse kan påklages til Ankestyrelsen efter revur-
dering af sagen i Center for Familie/Center for Unge. 

 

 
 
 

1.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING 

Om ordningen 

Lovgrundlag Børn som er visiteret til: 

Særlige dagtilbud efter SEL § 32 

Aflastning/plejefamilier efter SEL § 52 stk. 3.5 eller § 84/ § 44 

Jf. Servicelovens § 41 har forældre mulighed for selv at admini-

strere kørslen i forbindelse med bevilling af § 84/ § 44 

 

I visse tilfælde kan kommunen yde befordring eller befordrings-

godtgørelse med hjemmel i Servicelovens § 41. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
særlige dagtilbud og aflastning, i de tilfælde hvor forældrene ikke 
selv har mulighed for at køre. 

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at det er forældrenes ansvar at få transporte-
ret deres barn til og fra særlige dagtilbud og aflastning. I visse 
tilfælde kan kommunen sørge for transporten eller betale befor-
dringsgodtgørelse. 
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Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Børn, der kan være omfattet af ordningen: 
 

1) Børn der er bevilliget aflastning 

2) Børn der er indskrevet i specialdaginstitution 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hvis forældrene har mulighed for at transportere barnet selv kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis: 

- Institutionen ligger længere væk end nærmeste normalin-
stitution. 

- Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene. 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport 

I visse tilfælde har kommunen mulighed for at visitere kørsel via 
Flextrafik til barnet, hvis alle andre kørselsmuligheder er udeluk-
ket. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

I særlig tilfælde hvor forældre ikke har mulighed for at køre til 
særlige dagtilbud og aflastning kan kørslen foregå med NT’s Flext-
rafik-ordning.  

Der kan forventes en vis omvejskørsel som følge af, at der vil være 
andre børn i bilen. Det tilstræbes, at transporttiden for intern 
kommunekørsel er max. 60 minutter og max. 90 minutter for eks-
tern kommunekørsel.  

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag være 
afprøvet:  

 Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 

hen til og fra institution. 

 Placering i bussen/taxa. 

 Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

 Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 

musik eller lignende. 

 Transporten skal have været afprøvet i en længere periode, 

før der kan bevilges enetransport. 

 Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 

med bussen/taxa, have været vurderet som en mulig løsning 

på problemet. 

 

Hvis der undtagelsesvis er bevilliget enetransport, revurderes be-

hovet løbende. 

Kørslen kan som udgangspunkt kun foretages til og fra barnets 
folkeregisteradresse ved kørsel til særlige dagtilbud. Det er såle-
des kun muligt at barnet hentes/afleveres til flere adresser i helt 
særlige tilfælde ud fra en helhedsvurdering af familiens totale 
situation. 

Kørsel til aflastning er undtaget fra dette i de tilfælde, hvor bar-
net køres mellem aflastningsinstitution og dagtilbud/special-
SFO/særligt klubtilbud.  
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Det gælder for kørsel til alle ordninger, at der som udgangspunkt 
er mulighed for ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. 
Dette tidpunkt vil blive bestemt ud fra barnets placering på ruten. 
Det er således ikke muligt for forældrene selv at ønske et tids-
punkt for afhentning og aflevering. Tidspunktet kan endvidere 
blive justeret i løbet af året i forbindelse med nye børn på ruten 
og i forbindelse med ferier.  

Befordringsgodtgørelse udbetales på baggrund af dokumentation 
fra forældre ved henvendelse til kørselskontoret. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

1. Kørsel til regionale dagtilbud for døve og blinde 
2. Kørsel til normal-SFO 
3. Kørsel til almindelige dagtilbud/børnehaver 
4. Kørsel til almindelige klubtilbud 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres efter statens laveste 
takst. Der kompenseres kun for den strækning som svarer til den 
reelle merudgift. 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til kørsel via Flextrafik. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Bevilling af kørsel til aflastning/plejefamilier bliver vurderet af 
Center for Familie/Center for Unge i forbindelse med, at de visite-
rer til en aflastningsplads/plejefamilie. Sagsbehandler foretager 
en vurdering af forældres mulighed for selv at køre, afstand til 
institution samt barnets alder, og barnet fysiske og psykiske funk-
tionsniveau.  

Alternativt afsøges mulighed for at aflastningsforældre kan hen-
te/bringe barnet. 

Ved bevilling til kørsel af børn til særlige dagtilbud udbetales der 
som udgangspunkt befordringsgodtgørelse for kørsel i de tilfælde, 
hvor kørslen udløser en reel merudgift. I særlige tilfælde, fx hvor 
barnet har behov for at blive kørt med handicapbil og forældrene 
ikke selv har mulighed for dette, kan der søges om befordring ved 
at rette henvendelse til Visitationsudvalget.  

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Kørselskontoret bestiller kørslen via Flextrafik.  

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørsels-
regnskab til Kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræf-
tet af institutionen.  

Ved opstart på ny institution eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen kan ændres. I denne 
periode dækker kommunen ikke kørselsudgifterne til evt. taxa. 

Klagevejledning Kørsel til aflastning/plejefamilie 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Center for Fami-
lie/Center for Unge. 

Kørsel til særlige dagtilbud jf. § 32 

Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 

http://www.bdo.dk/


 
www.bdo.dk                 

 
 

 

15 

 

til Ankestyrelsen efter revurdering af sagen i Visitationsudvalget. 

 
 
 

1.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTER 

Om ordningen 

Lovgrundlag Kommunens tilbud om omsorgskørsel til kommunens dagcentre og 

daghjem for demente er reguleret efter Servicelovens § 79.  

Her fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller 

give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 

sigte efter Servicelovens § 79. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte 

retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbudde-

ne. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Omsorgskørsel er transport til og fra kommunens aktivitetscentre 
og daghjem.  
 
Kørslen tilbydes brugere, som på grund af nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne ikke er i stand til at varetage egen be-
fordring til og fra aktivitetscentre og dagtilbud. 
  

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Udgangspunktet er, at man som borger selv skal transportere sig til 
og fra det visiterede aktivitetstilbud. I visse tilfælde kan kommu-
nen visitere til en midlertidig kørselsordning. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der får pension eller er over 60 år og bor i kommunen, er 
i målgruppen for kommunens dag- og aktivitetstilbud.  

Af disse borgere, er borgere som grundet nedsat fysisk, psykisk 
eller social funktionsevne og som ikke er i stand til at varetage 
egen transport til og fra aktivitets- og dagcentre, i målgruppen for 
en midlertidig kørselsordning.  

For borgere, der ikke er berettiget til kørsel, kan der henledes 
opmærksomhed på Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandard 
vedrørende Flexhandicap og Flextur. 

Vilkår for befordring 

Principper for tildeling 
af befordring  

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor Frederikshavn 
Kommunes ældreområde. Det handler grundlæggende om, at det 
er kommunens mål at gøre borger i stand til at klare sig selv i så 
høj grad som muligt, også når det gælder transport.  

Borger kan få tildelt kørsel til dagcenter eller daghjem, såfremt 
vedkommende ikke selv er i stand til at transportere sig til dag-
centret. Det vil sige, at borger ikke har mulighed for at gå, cykle 
eller benytte offentlige transportmidler. Derudover skal borger 
ikke kunne benytte bil eller andre transportmidler som scooter, 
crosser eller lignende til transporten. Hvis ægtefælle eller samle-
ver har mulighed for at transportere borger, ydes ikke befordring.  
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Kørsel til aktivitetscentre 

Frederikshavn kommune benytter et fast koncept for individuel 
vurdering af borgerens aktuelle formåen, i forhold til at transpor-
tere sig selv til og fra kommunens aktivitetscentre.   

Når der sker henvendelse til aktivitetscenteret om visitation til 
omsorgskørsel skal borger bidrage med oplysninger om sin formåen 
i forhold til at transportere sig selv, og da tildelingen af en kør-
selsordning er midlertidig,  vil der i aktivitetscenteret foretages en 
løbende opfølgning på, om borger fortsat har behov for at være 
visiteret til kørselsordningen.  

Der visiteres kun til en kørselsordning til det nærmeste aktivitets-
center. Der er således ikke mulighed for kørselsordninger til andre 
aktivitetscentre. 

Kørsel til daghjem 

Som udgangspunkt visiteres kun til en kørselsordning til det nær-
meste daghjem, og kun i helt særlige tilfælde kan der visiteres til 
kørsel til et andet daghjem, ud fra en helhedsvurdering af borgers 
totale situation.   

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Der visiteres altid til en midlertidig kørselsordning et fast antal 
dage om ugen. 

Er borger visiteret til befordring foregår dette via NT Flextrafik i 
ordningen Flexaktivitet. Der kan ikke vælges alternative transport-
former. 

 Borgerne må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger. 

 Borger tilstræbes maksimalt at sidde i bilen i 60 minutter 

for intern kommunekørsel og 90 minutter for ekstern 

kommunekørsel. 

 Afhentning af borger på hjemadressen og ved institutio-

nen/centret sker til et på forhånd aftalt tidspunkt; trafik-

ken på dagen kan skabe mindre forsinkelser eller tidligere 

ankomst. 

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter. 

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det 

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval.  

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

 Omsorgskørsel udover det ugentlige antal dage, borger er 
visiteret til 

 Omsorgskørsel til aktivitetscentre, der ikke er det nær-
mest beliggende fra borgers bopæl  

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Betaling af dagcenterkørsel sker via en abonnementsordning, hvor 

der tegnes et abonnement på baggrund af det ugentlige antal tu-

re, borger er visiteret til. Den månedlige pris for abonnementet 

afhænger af, hvor mange dage, borger er visiteret til kørsel: 

1 -3 ugentlige kørsler tur/retur:      297 DKR 

4-5 ugentlige kørsler tur/retur:      494 DKR 
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Taksten opkræves kvartalsvis bagud. Der betales for hele måneder  

fra den måned, kørslen starter og til kørslen ophører. Hvis start- 

og slutdato overskrides med 1 måned udover hele måneder, beta-

les for en hel måned. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Kørsel til Aktivitetscenter: 

Borger henvender sig til leder af Aktivitetscenteret, som forestår 
visitationen. Visitator indhenter oplysninger om borgers funktions-
niveau, og undersøger borgers evne til at klare egen transport 
uden bevilling til en kørselsordning – i tråd med kommunens prin-
cipper om hjælp til selvhjælp.  

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering. 

Behovet for borgers kørselsbevilling følges på gruppemøder samt i 
løbende dialog med borger, hvor der er fokus på borgers funkti-
onsniveau.   

Kørsel til Daghjem: 

Demenskoordinator, som visiterer til Daghjem, henvender sig til 

leder af Daghjemmet, der har visitationskompetencen til kørsel i 

forbindelse med transport til Daghjemmet.  

Behovsvurdering sker på baggrund af et fast koncept for individuel 

behovsvurdering. 

Behovet for borgers kørselsbevilling sker løbende. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Aktivitetscenter eller Daghjem bestiller kørslen hos Kørselskonto-
ret, og informerer borger om tidspunkt for kørslen. 

Klagevejledning Afgørelser om visitation til kørsel til kommunens visiterede aktivi-
tetscentre kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 
 
 

1.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE 

Om ordningen 

Lovgrundlag Kommunens tilbud om kørsel til beskyttet beskæftigelse (Service-

lovens § 103) eller aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 

104) for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-

onsevne eller særlige sociale problemer er reguleret gennem Ser-

vicelovens § 105, stk. 2 og i Bekendtgørelse nr. 483. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med hen-
blik på at kompensere borgere med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og heraf 
følgende manglende evne til egen transport. 

Hvad hjælper kommu- I visse tilfælde yder kommunen befordring eller befordringsgodtgø-
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nen med? relse for personer som benytter kommunens Servicelovens §§103 

eller 104 tilbud. 

Ved befordring til beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103) 

gælder følgende retningslinje: 

 Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæfti-
gelse, skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og 
fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra 
virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 
skal afholdes af kommunen. 
 

For de nødvendige befordringsudgifter som kommunen skal afholde 
til beskyttet beskæftigelse gælder følgende retningslinjer: 

 Kommunen skal kun afholde de nødvendige udgifter, der 
ligger inden for den billigste befordringsmulighed. 

 Udgiften til befordring for den enkelte borger kan i den 
forbindelse ikke overstige 30 pct. af vedkommendes ind-
tjening ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af 
skat. 

Dog opkræves ikke beløb under bagatelgrænsen på 25 kr. 
 
Ved befordring til aktivitets- og samværstilbud (§ 104) gælder 
følgende retningslinje: 

 Kommunen skal afholde udgiften til befordring for perso-
ner med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsev-
ne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Borgere, der er omfattet af ordningen: 

1) Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller særlige sociale problemer, der er visiteret til 

aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse. 

2) Borgere hvor Frederikshavn Kommune har betalings- og handle-
forpligtelse. 

Ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret 
til befordring eller befordringsgodtgørelse. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip indenfor kommunens 
handicapområde. Det handler grundlæggende om, at det er kom-
munens mål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv i så høj 
grad som muligt, også når det gælder transport.  

Kommunens princip for tildeling af befordring til beskyttet be-
skæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud er, at kommunen 
med afsæt i lovgivningen ønsker, at man som borger anvender den 
billigste relevante befordringsmulighed. Her foretages en individu-
el vurdering, hvor der tages højde for borgerens funktionsniveau 
og mulighed for selv at bidrage aktivt til egen transport.  

Ved befordring til hhv. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud (Servicelovens §§ 103 og 104) betyder dette: 

 at kommunen henviser borger, der selv kan sørge for be-

fordring, til at gøre dette i egen bil eller med kollektive 

transportmidler. Borger kan efterfølgende få udlæg til 

kørslen refunderet af kørselskontoret. 

 at kommunen kan henvise borger, der ikke har adgang til 
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egen bil eller kollektiv transportmuligheder, til ordningen 

flextur, hvor borger selv kan forudbestille taxikørsel. Bor-

ger kan efterfølgende søge om befordringsgodtgørelse hos 

kørselskontoret   

 at en borger med særlige behov som følge af funktionsned-
sættelser kan tilbydes en fast kørselsordning med taxi el-
ler taxibusser af kommunen. Dette vil ske i tilfælde, hvor 
det ikke vurderes at borger kan transportere sig til be-
skæftigelses – og aktivitets- og samværstilbuddet på anden 
vis. 

Kommunen træffer afgørelse om befordringstype eller befor-
dringsgodtgørelse efter en konkret individuel vurdering baseret på 
fast koncept for individuel behovsvurdering. 

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som borger visiteret til befordringsgodtgørelse ydes der 
godtgørelse med et beløb svarende til det billigste, forsvarlige 
befordringsmiddel. 

Befordringsgodtgørelse udbetales af kørselskontoret på baggrund 
af dokumentation fra borger. 

Er man som borger visiteret til befordring i en fast kørselsordning 
foregår dette via NT Flextrafik i ordningen Flexaktivitet.  

Der kan ikke vælges alternative transportformer. 

For serviceniveauet i kørslen gælder følgende:  

 Borger må ikke samkøre på tværs af kørselsordninger. 

 Det tilstræbes, at borger maksimalt sidder i bilen i 60 mi-

nutter for intern kommunekørsel og 90 minutter for eks-

tern kommunekørsel. 

 Afhentning af den enkelte borger på hjemadressen og ved 

institutionen/centret sker til et på forhånd aftalt tids-

punkt; trafikken på dagen kan skabe mindre forsinkelser 

eller tidligere ankomst. 

 Aflevering og afhentning på Institutionen sker inden for det 

mellem ”center” og kørselskontor aftalte tidsinterval. For 

kørsel af handicappede voksne er der ikke aflevering før 

tilbuddets starttidspunkt.  

 Borger skal hentes ved tilbuddets afslutning, dog maksi-

malt 10 minutter efter1.  

 Særlige forhold, der knytter sig til enkelte borgere, aftales 

mellem kørselskontoret og NT. 

Hvad indeholder ydel-
sen ikke? 

Denne kørselsordning dækker ikke befordring eller befordrings-
godtgørelse til: 

 Ydelser der ikke har lovhjemmel i Servicelovens §§ 103 

                                                 
1 Der skal gøres opmærksom på at aftalen vedrørende afhentningstidspunkt er jf. Frederikshavn Kommunes aftale med NT vedr. 

serviceniveau for kørslen. De 10 minutter er det som benyttes i NT’s planlægningssystem. NT gør dog opmærksom på, at de så vidt 
muligt forsøger at afhente ved tilbuddets afslutning, men der kan i visse tilfælde fx ved dårligt vejr eller forsinkelser, forekomme op 
til 10 minutters ventetid. 
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og/eller 104 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse 

efter Servicelovens § 103 skal selv afholde udgiften til daglig be-

fordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilome-

ter fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover 

skal afholdes af kommunen. Kommunen skal kun afholde de nød-

vendige udgifter, der ligger inden for den billigste befordringsmu-

lighed. 

Udgiften til befordring må ikke overstige 30 % af borgers indtjening 

ved den beskyttede beskæftigelse efter fradrag af skat.  

Der er ikke egenbetaling for borger, der er visiteret jævnfør § 104 

(aktivitet- og samværstilbud), såfremt borger er blevet visiteret til 

befordring eller befordringsgodtgørelse ud fra de kriterier, der er 

beskrevet i denne kvalitetsstandard. 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger bliver visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse i 
forbindelse med en indskrivningssamtale på det beskyttede be-
skæftigelsestilbud/aktivitets- og samværstilbud, hvor tilbuddets 
ledelse samt af myndighedsfunktionen i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed deltager.  

Borgers behov for kørsel vil blive afklaret gennem brug af et sam-
taleskema samt indhentelse af relevante oplysninger. Ud fra en 
vurdering af dette vil borger blive visiteret til befordring, hvis 
borger opfylder kravene for denne ordning. 

Hvis en borger er visiteret til befordring, vil Frederikshavn Kom-
mune periodisk følge op på borgers evne til at benytte kollektiv 
transport gennem en revisitering. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Det er kørselskontoret, der foretager bestilling af den konkrete 
kørsel 

Klagevejledning Afgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse kan påklages 
til Ankestyrelsen. 

 
 

1.7 INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP) 

Om ordningen 

Lovgrundlag Borgere som er svært bevægelseshæmmede har mulighed for at 

modtage individuel handicapkørsel efter Lov om trafikselskaber § 

11. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Flexhandicap sikrer svært bevægelseshæmmede et kollektivt tra-
fiktilbud, som ligger ud over den kørsel, der er dækket af anden 
lovgivning. Flexhandicap er et tilbud, der giver bevægelseshæm-
mede mulighed for mobilitet på linje med borgere, der anvender 
den almindelige kollektive trafik. Formålet er således at ligestille 
svært bevægelseshæmmede borgere i samfundet med borgere 
uden fysiske handicap, for så vidt angår transportmuligheder med 
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kollektiv trafik. 

Se en nærmere beskrivelse af Flexhandicap på Nordjyllands Trafik-
selskabs hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk  

Hvad hjælper kommu-
nen med? 

Kommunen har mulighed for at visitere de borgere, som opfylder 
kravene til flexhandicap-ordningen, hvilket giver borger mulighed 
for individuel handicapkørsel, hvor kommunen dækker dele af 
omkostningerne.  

Ordningen omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som fx indkøb, fri-
tidsaktiviteter,familiebesøg, kulturelle arrangementer og lignen-
de.  

Frederikshavn Kommune har besluttet, at der ikke er begrænsnin-
ger i formålet med kørslen. 

Der visiteres til 104 årlige enkeltture. 

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

 
Kriterier for at blive optaget i Flexhandicap: 

 Borger er svært bevægelseshæmmet 

 Borger er bevilliget et ganghjælpemiddel som er visiteret 
af kommunen. 

 Borger er fyldt 16 år (lovens minimumskrav er 18 år) 

 Borger bor i kommunen 

 Borgers handicap varer længere end 12 måneder 
 

I tilfælde, hvor der er tvivl om varigheden af handicappet, kan 
borger optages midlertidigt i den individuelle handicapkørsel, 
hvorefter der foretages en revisitering. 
 
Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visi-
teret Flexhandicap. Kravet om et visiteret ganghjælpemiddel kan i 
de tilfælde, hvor borgeren er så svært bevægelseshæmmet, at det 
ikke muliggør brug af ganghjælpemiddel, udelades. 

 
Handicap, som ikke alene berettiger til optagelse: 

 Blindhed og svagt syn 

 Døvhed 

 Nedsat orienteringsevne 

 Demens 

 Psykiske handicaps 

 Lungelidelser og allergier 
 
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse  
for optagelse i ordningen. 
 
Præcisering: 
Borger, der er berettiget til et ganghjælpemiddel men ikke kan 
anvende det på grund af handicap, kan også visiteres til individuel 
handicapkørsel. Dette kan fx være svært bevægelseshæmmede, 
der pga. nedsat funktion i armene ikke kan anvende et ganghjæl-
pemiddel. 
 
Borger der er bevilget et ganghjælpemiddel af andre årsager end 
et fysisk bevægelseshandicap kan ikke optages i den individuelle 
handicapkørsel. Dette kan fx være lungehandicappede, der pga. 
begrænset mobilitet er bevilget et ganghjælpemiddel til at hvile 
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sig på, eller borger der er bevilget et ganghjælpemiddel til trans-
port af indkøb. Borger der har fået bevilget et ganghjælpemiddel 
til transport af ilt kan af denne grund ikke optages i ordningen. 
 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Ordningen omfatter kun befordring. Der udbetales ikke befor-
dringsgodtgørelse.  

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som borger visiteret til individuel handicapkørsel foregår 
dette via NT Flexhandicap.  

Kørslens omfang: 

Flexhandicap-ordningen giver mulighed for at borger kan blive 
tildelt op til 104 enkeltrejser om året. Hvis borger optages i løbet 
af et kalenderår, bliver turantallet nedsat forholdsmæssigt. 

Borger skal være indstillet på at køre med andre borgere, og det 
skal forventes, at der kan køres omveje på op til dobbelt så langt 
som den direkte rejse.  

Borger kan ikke forvente, at Nordjyllands Trafikselskab kan stille 
en vogn til rådighed i det ønskede tidspunkt. Ved bestilling vil 
borger blive tildelt en tur op til 1,5 time før eller efter det ønske-
de tidspunkt. Derudover skal borger være opmærksom på, at det 
reelle afhentningstidspunkt kan være op til 30 min. før eller efter 
det aftalte tidspunkt.  

Ledsagere: 

Borger kan ansøge kommunen om at få en gratis ledsager med, 
hvis der er et behov for en ledsager til at hjælpe i forbindelse med 
kørslen. Man har endvidere mulighed for at tage op til to medrej-
sende med, som skal betale samme takst for turen som den viste-
rede borger. 

Rejser over regionsgrænser samt landsdækkende rejser: 

Nordjyllands Trafikselskab tilbyder at arrangere rejser overalt i 
landet.  

 Det er en forudsætning, at der altid benyttes handicapven-
lige tog eller busser på en så stor del af rejsen som muligt. 

 Der kan ikke bevilliges taxi på hele rejsen uanset lægeer-
klæring 

 Taxikørslen til og fra toget/bussen betales af brugeren ef-
ter samme principper om egenbetaling som ved normale 
rejser. Dog bliver egenbetalingen for den samlede rejse 
opkrævet på turen i Region Nordjylland. 

 Der kan ikke rejses internt i andre regioner end Region 
Nordjylland og Region Midtjylland. 

For nærmere beskrivelse af mulighederne for disse rejser kontakt 
Nordjyllands Trafikselskab www.nordjyllandstrafikselskab.dk  

Hvis borger har brug for trappemaskine, skal borger selv betale for 
denne ydelse. Prisen pr. tur for at købe denne ekstra hjælp er ca. 
250 kr. pr. tur. Nordjyllands Trafikselskab skal gøres opmærksom 
på dette ved bestilling af kørslen.  
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Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der betales et årligt abonnement for at være medlem at Nordjyl-
lands Trafikselskabs flexhandicap-ordning. Herudover skal borger 
betale en takst pr. kørt kilometer.   
 
Borger kan ved bestilling af kørslen få oplyst en pris. Denne skal 
afregnes kontant med chaufføren efter endt rejse. 
 
Uddybende information om Flexhandicap findes på Frederikshavn 
Kommunes og NT´s hjemmesider, under ”Bestillings- og udførel-
sesstandard for flexhandicap” 

Hvordan foregår visita-
tion? 

Borger visiteres til ydelsen hos kommunes kørselskontor. Visitatio-
nen sker på baggrund af et ansøgningsskema som borger kan hente 
på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside : 
www.ntflexhandicap.dk, eller ved henvendelse til kommunens 
kørselskontor. 

Kørselskontoret skal træffe en begrundet afgørelse indenfor 4 uger 
efter ansøgningstidspunktet.  

Kørselskontoret revisiterer bevillingerne 1 gang årligt. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Borger bestiller kørslen direkte hos Nordjyllands Trafikselskab. 
Dette kan ske telefonisk mellem kl. 07 og kl. 20 alle ugens dage, 
dog senest 2 timer før ønsket afhentningstidspunkt, eller på inter-
nettet hele døgnet via: https://www.turbestilling.dk/nthandicap/   

Klagevejledning Afgørelse om befordring kan påklages til Frederikshavn kommune. 
Klage over kørslen skal ske til Nordjyllands Trafikselskab. 

 
 
 
 
 

2 BILAG 3:  
PROCEDURER FOR VISITATION,  
BESTILLING OG OPFØLGNING 

2.1 KØRSEL TIL LÆGE- OG SPECIALLÆGE 

Visitation/funktionsvurdering: 

En borger, der ønsker kørsel til læge/speciallæge, skal kontakte kørselskontoret telefonisk. 

Ved første henvendelse fra borger, forklarer kørselskontoret, at man som udgangspunkt har 
ret til kørsel eller godtgørelse ud fra kriterierne beskrevet i kvalitetsstandard: afstandskrite-
rier, beløbsstørrelser, befordringstyper mv. Borger informeres om rettigheder og forpligtigel-
ser i relation til kørsel (fx at borger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller an-
den pårørende kan køre borger). 

Der kan visiteres til enkelttur, til en midlertidig ordning, eller en  varig ordning.  
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Visitation til enkelttur: 

Borgers kørselsbehov afdækkes ved gennemgang af samtaleskemaet i arbejdsgangsbeskrivel-
sen. 

Hvis det fremgår tydeligt af telefonsamtalen med borger, at vedkommende er forhindret i at 
kunne transportere sig selv grundet et midlertidigt sygdomsforløb, fx lungebetændelse, 
brækket ben mv., visiteres borger til en enkelttur. 

Efter gentagne bevillinger til enkeltture vurderes, om der er grundlag for en midlertidig eller 
varig bevilling, og ansøgningsskema sendes til borger. 

Visitation til midlertidig bevilling: 

Borgers kørselsbehov afdækkes ved samtale med borger. Ved bevilling aftales samtidig en 
dato for bevillingens ophør.  

Visitation til varig ordning: 

Borger rekvirerer ansøgningsskemaet vedr. kørsel til læge/speciallæge ved henvendelse til 
kørselskontoret. Skemaet udfyldes og returneres til kørselskontoret. 

Hvis  borger ikke er i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, visiteres der på baggrund af 
oplysninger i omsorgssystem og fra hjemmeplejen eller visitator. 

Når det drejer sig om kørsel til behandlingssted, visiteres med baggrund i oplysninger fra 
sagsbehandler.  

Kørselskontoret vurderer ud fra ansøgningsskemaet, om borger har et klart varigt kørselsbe-
hov – ligeledes undersøges oplysninger om borger i omsorgssystemet. Ved tvivlstilfælde kon-
taktes visitator/hjemmeplejen eller andre relevante fagpersoner. 

Hvis dette ikke giver fyldestgørende oplysninger vedr. borgers funktionsniveau indhentes 
lægeerklæring, og borger kontaktes telefonisk for yderligere oplysninger. 

Der udstedes kun varig bevilling ved varigt behov.  

Visitation af ledsagelse: 

Der foretages en individuel vurdering ud fra borgers funktionsniveau, alder og helbredstil-
stand ved visitering til en ledsager. 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel: 

Kørselskontoret visiterer og indtaster turene direkte i NT’s turbestillingssystem. 

Ved en enkeltbestilling indhentes alle nødvendige data. 

Ved varige kørselsordninger skal borger ikke gennem visitationsprocessen, når vedkommende 
bestiller kørsel næste gang. Borgers stamdata er gemt, og medarbejderen på kørselskontoret 
bestiller kørsel ud fra et allerede kendt servicebehov hos borger. 

Hvis borger er visiteret til kørsel til nærmeste speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der 
er benyttet nærmeste speciallæge i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om det-
te, kontaktes borger med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste 
speciallæge ikke er benyttet, eks. ferielukning. 

Godtgørelse: 

Borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen med dokumentation for 
afholdt udgift, borgers adresse og lægens/speciallægens adresse. 

Hvis borger har været hos speciallæge, tjekker kørselskontoret, om der er benyttet nærme-
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ste behandlingssted i forhold til borgers adresse. Såfremt der er tvivl om dette, skal borger 
kontaktes med henblik på at afklare, om der er en gyldig årsag til, at nærmeste speciallæge 
ikke er benyttet, eks. ferielukning. Hvis der ikke er en gyldig årsag, refunderes udlæg sva-
rende til kørsel til nærmeste speciallæge. 

Opfølgning: 

Ved enkeltbevillinger vurderes borgers behov for kørsel ved hver bestilling, og evt. ændret 
behov noteres i journalen. 

Ved midlertidige bevillinger er stopdato ført i systemet, og bevillingen ophører ved stopdato. 

Varige bevillinger revurderes 1 gang årligt.  

Budgetopfølgning og –ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 

2.2 KØRSEL TIL GENOPTRÆNING 

Visitation/funktionsvurdering: 

Der skelnes mellem kørsel til genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 
140. 

På dialogmøder mellem Terapeutgruppen og Visitationsenheden drøftes udvalgte borgersager 
(eksempelvis sager, hvor der kan være tvivl om vurderingen) med henblik på at sikre et har-
monisk serviceniveau og ensartet visitationsproces til kørsel/kørselsgodtgørelse. 

Som et led i vurderingen af kørselsbehovet overvejes altid, om Frederikshavn Kommunes 
arbejde med træning til egen transport kan spille en rolle i borgers genoptræningsforløb – 
således at borgeren gennem genoptræningsforløbet vil kunne trænes til egen transport. 
Overgang til egen transport undervejs i genoptræningsforløbet eller med henblik på egen 
transport til eksempelvis efterfølgende dagcenteraktiviteter. Eksempelvis ved at borger 
modtager leveret kørsel til træning, men som et led i træningen selv skal tage bussen hjem. 

 

Visitation til kørsel efter Servicelovens § 117: 

Borgers kørselsbehov afdækkes af en visitator fra Visitationsenheden. Visitator foretager 
funktionsvurdering, herunder vurdering af mobilitetsevner og kørselsbehov ud fra de ned-
skrevne retningslinjer i Visitationsenheden. 

Visitator informerer om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til kørsel. Fx at bor-
ger ikke er berettiget til kørsel, hvis en ægtefælle eller anden pårørende kan køre borgeren, 
når det drejer sig om kørsel bevilliget jf. sel § 117. 

Hvis visitator vurderer, at borger er ude af stand til at benytte kollektive transportformer 
eller til selv at transportere sig til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, visiteres til 
kørsel via NT-ordninger. Dette sker altid ud fra en konkret, individuel vurdering. 

Borger oplyses om egenbetaling. 

Visitation til kørsel efter Sundhedslovens § 172: 
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Visitation tager udgangspunkt i borgers genoptræningsplan (GOP), der modtages elektronisk 
fra sygehuset. Ønsker borger kørsel, skal borger kontakte Visitationsenheden, der vurderer 
borgers kørselsbehov ud fra GOP samt en gennemgang af spørgsmålene fra samtaleskemaet. 

Under telefonsamtalen informeres om borgers rettigheder og forpligtigelser i relation til 
kørsel. 

Ud fra denne samtale med borger vurderes, hvordan borger kan komme til genoptrænings-
centeret: 

1) Hvis borger selv kan transportere sig, ydes der godtgørelse til billigste, forsvarlige 
transportmiddel (ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden). 

2) Hvis borger ikke selv kan transportere sig, visiteres der til kørsel via NT-ordninger (ud 
fra kriterierne i kvalitetsstandarden). 

Ved første fysiske fremmøde skal borgers kørselsbehov vurderes indgående af den trænende 
terapeut, hvorefter der eventuelt kan ændres i afgørelsen om befordringsgodtgørelse eller 
befordring med NT (ved at terapeut retter henvendelse til visitationen om en ændring i be-
hovsvurderingen). Trænende terapeut vurderer kørselsbehovet løbende og igen efter 4 uger. 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel efter Servicelovens § 117: 

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen, samt hvilket serviceniveau der skal 
være i selve kørslen. Der afsendes en bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet 
klart angives. 

Borger ringer selv til kørselskontoret. 

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT’s turbestillingssystem. 

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement. 

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Kørselskontoret varetager borgers egenbetaling gennem det månedlige abonnement. 

Bestilling af kørsel efter Sundhedslovens § 172: 

Visitator tager stilling til adgangen til kørselsordningen. I forbindelse med dette afsendes en 
bestillingsmail til kørselskontoret, hvor serviceniveauet klart angives. 

Borger ringer selv til kørselskontoret når bevillingen foreligger. 

Kørselskontoret bestiller efterfølgende kørsel i NT´s turbestillingssystem. 

Godtgørelse efter Sundhedslovens § 140: 

En borgers udlæg for kollektiv transport eller transport i egen bil dækkes efter de gældende 
regler jf. kvalitetsstandarden. Udlæg skal indsendes/afleveres til kørselskontoret sammen 
med dokumentation for afholdt udgift, dokumentation for afholdt genoptræning, borgerens 
adresse og genoptræningsstedets adresse. 

Opfølgning: 

Borgers kørselsbehov revurderes af terapeuten ved første fremmøde og løbende samt syste-
matisk hver 4. uge.  Denne revurdering tager udgangspunkt i de nedskrevne retningslinjer i 
Visitationsenheden. 

Hvis der forekommer ændringer i forhold til borgerens behov for kørsel – både hvad angår 
spørgsmålet om kørsel/ingen kørsel samt det nødvendige serviceniveau i kørslen – skal dette 
præciseres ved henvendelse til Visitationsenheden samt ved fremtidige kørselsbestillinger 
hos kørselskontoret. 
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Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen. NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret udskriver kvartalsvis regning på abonnement til borger for kørsel bevilliget 
efter servicelovens § 86  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget. 

 
 
 

2.3 KØRSEL TIL SPECIALUNDERVISNING OG SPECIAL-SFO 

Visitation/funktionsvurdering: 

Specialskolen visiterer til kørsel til specialklasserne. Der foretages en individuel vurdering af, 
om eleven kan benytte almindelig skolebus/kollektiv transport eller om eleven skal køres 
med Flextrafik. Hvis eleven skal køres med Flextrafik afdækkes, om denne kørsel kan vareta-
ges af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse. 

Vurdering af kørselsbehovet sker ud fra de i loven fastsatte afstandskriterier samt i henhold 
til det godkendte serviceniveau.  

Afstandskriterierne er følgende: 

·    Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 

·    Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 

·    Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 

·    Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 

·    Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. 

Derudover foretages en individuel vurdering af eleven, hvis vedkommende ikke er berettiget 
til kørsel jf. afstandskriterierne. Den individuelle vurdering foretages ud fra:  

·      Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske handicaps mv.). 

·      Adfærdsmæssige problemer. 

·      Elevens udviklingsniveau. 

Når eleven starter i 5. klasse gennemføres som udgangspunkt et kortere bustræningskursus i 
samarbejde med elevens forældre. Der visiteres således kun til kørsel via Flextrafik for ele-
ver i 5. klasse i meget særlige tilfælde. 

Visitering til kørsel mellem hjemmet og special SFO foretages af sagsbehandler i center for 

Familie/Unge.  

 

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 

kan påvirke tidspunktet for elevens afhentning. Da der som udgangspunkt er tale om samkør-

sel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af elevens placering på ruten. 

Der vil være 1 morgenkørsel og 1-2 hjemkørsler fra specialundervisning og special SFO.  

 

Der køres som udgangspunkt kun til og fra elevens folkeregisteradresse. Det er således kun 

muligt at eleven hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-

hedsvurdering af elevens totale situation. Hvis eleven som følge af dette ikke har behov for 
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afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 

sig om. Der er ikke mulighed for at ændre disse dage løbende af hensyn til planlægningen af 

kørslen. 

 

Der ændres ikke på ringetiderne for specialklasserne på enkelte dage i løbet af året. 

 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til forskellige typer kørsel og serviceniveau for ud- og 

hjemrejser. Serviceniveauet for kørslen skal således ikke variere i forhold til om der er visi-

teret efter FSL § 26 eller SEL § 41.  

I enkelttilfælde, hvor der er variation mellem de to former for visitering til kørsel, vurderer 

de involverede visitatorer, om der er grundlag for at videregive sagen til behandling i ”Fami-

lien i Centrum” 

 

I akutte situationer og ved akutte behov for kørsel kan der ekstraordinært bestilles engangs-

ture med Taxa. 

Bevilling og bestilling: 

Bevilling og bestilling af kørsel: 

Lederen af Specialskolen bevilliger kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevil-
lingsskema, som indeholder de nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.  

Ved bevilling af kørsel mellem hjem og special SFO bevilliger Center for Familie/Center for 
Unge kørslen. Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de 
nødvendige oplysninger for indberetning af kørslen.  

Kørselskontoret  bestiller kørslen i HD skole. 

Godtgørelse: Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til 
kørselskontoret. Kørselsregnskabet skal være bekræftet af skolen.  

Opfølgning: 

Skolelederen er forpligtet til at følge op på kørselsbehovet på forældresamtaler og efter 
behov. 

Skolelederen har pligt til at bustræne elever, når de starter i 5. klasse, hvor det er relevant.  

Sagsbehandler i Center for Familie/Unge foretager lovpligtig opfølgning jf. SEL § 41 1 gang 
årligt.  

Ved ændringer i kørselsbehovet informerer skolen straks kørselskontoret om dette. 

Evt. behov for en fordyrende kørsel, drøftes med kørselskontoret for en vurdering og evt. 
alternativ løsning, før der gives bevilling.   

Skolen stiller en kontaktperson til rådighed for chaufføren. 

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  
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2.4 KØRSEL TIL SÆRLIGE DAGTILBUD OG AFLASTNING 

 

Visitation/funktionsvurdering: 

Der betales som udgangspunkt kun befordringsgodtgørelse for kørsel til særlige dagtilbud og 
aflastning. I særlige tilfælde fx hvor barnet har behov for at blive kørt med handicapbil, men 
hvor familien ikke har en handicapbil til rådighed, kan der søges om befordring ved at foræl-
drene retter henvendelse til deres sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge.  

Der visiteres ud fra Oplysningsgrundlag, hvor kørsel indgår. 

Ved visitering til befordringsgodtgørelse eller eventuel kørsel skal sagsbehandlerne være 
særligt opmærksomme på:  

1. Forældrenes mulighed for selv at transportere barnet. Hvis en familie er bevilliget en 
handicapbil kan der som udgangspunkt ikke bevilliges kørsel.  
 

2. Der skal være tale om en reel merudgift for forældrene, hvis der skal udbetales be-
fordringsgodtgørelse. Dette betyder, at beliggenheden af forældrenes arbejdsplads 
også skal inddrages for at afdække om det er en reel merudgift at aflevere barnet.  

Hvis der bevilliges kørsel skal forældrene gøres opmærksomme på, at evt. arbejdstider ikke 
kan påvirke tidspunktet barnet kan blive hentet på. Da der som udgangspunkt er tale om 
samkørsel for alle typer kørsel vil tidspunkt for afhentning afhænge af barnets placering på 
ruten. Der vil derudover kun være ét afhentningstidspunkt og ét afleveringstidspunkt. Foræl-
dre gøres opmærksomme på, at det ikke er muligt at få barnet afhentet/afleveret til forskel-
lige adresser.  

Der køres som udgangspunkt kun til og fra barnets folkeregisteradresse. Det er således kun 
muligt at barnet hentes/afleveres på flere adresser i helt specielle tilfælde ud fra en hel-
hedsvurdering af familiens totale situation. Hvis barnet som følge af dette ikke har behov for 
afhentning/aflevering alle hverdage, skal der ligge en fast aftale om hvilke dage det drejer 
sig om.  

Hvis der skal visiteres til enekørsel er det et krav at følgende pædagogiske tiltag er afprøvet: 

· Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal hen til og fra skole. 

· Placering i bussen/taxaen. 

· Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 

· Afskærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med musik eller lignende. 

· Transporten skal som udgangspunkt have været afprøvet i en længere periode, før der kan 

bevilges enetransport. 

· Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever med bussen, have været 

vurderet som en mulig løsning på problemet. 

 

Hvis der undtagelsesvis er visiteret til enetransport, revurderes behovet løbende. 

Bevilling og bestilling: 

Bevillling og bestilling af kørsel: 

Sagsbehandler i Center for Familie/Center for Unge bevillinger kørslen. Ved kørsel til særlige 
dagtilbud bevilliger Visitationsudvalget kørslen. 

Kørselsbevillingen overgår til Center for Unge, når den unge fylder 15 år, medmindre Center 
for Familie forinden meddeler kørselskontoret, at den unge forbliver i regi af Center for Fa-
milie.  
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Bevillingen meddeles kørselskontoret på et bevillingsskema, som indeholder de nødvendige 
oplysninger for indberetning af kørslen.  

Kørselskontoret bestiller kørslen i NT’s turbestillingssystem. 

Godtgørelse: 

Befordringsgodtgørelse udbetales, når forældre afleverer kørselsregnskab til kørselskontoret. 
Kørselsregnskabet skal være bekræftet af institutionen.  

Før udbetaling kontakter kørselskontoret den bevilligende sagsbehandler for bekræftelse af, 
at befordringsgodtgørelse er bevilliget. 

Opfølgning: 

Sagsbehandlerne i Center for Familie/Center for Unge er forpligtiget til at følge op på fami-
liens kørselsbehov som fast punkt på deres samtaler omkring merudgift. Dette sker 1 gang 
årligt. 

Lederen af den særlige daginstitution er forpligtet til at følge op på familiens kørselsbehov 
som et fast punkt på det årlige tværgående statusmøde vedr. barnet. 

Hvis en kørsel ikke længere er nødvendig, afmelder sagsbehandler straks kørslen hos kørsels-
kontoret.  

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret. Kørselskontoret kontrolle-
rer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 
 
 

2.5 KØRSEL TIL AKTIVITETSCENTRE 

Visitation/funktionsvurdering: 

Leder af aktivitetscenteret er ansvarlig for visitation til omsorgskørsel. 

For at blive visiteret til kørsel til aktivitetscentre skal borger henvende sig til aktivitetscen-
teret.  

Ved første henvendelse fra borgeren, forklarer leder af aktivitetscenteret, at der gælder en 
række særlige krav for at blive visiteret til ordningen, samt at der er en egenbetaling for at 
deltage i kørselsordningen. Der kan i udgangspunktet visiteres til en fast midlertidig ydelse 
med et defineret sluttidspunkt med afsæt i kommunens principper om hjælp til selvhjælp. 
For demente borgere med et varigt behov kan der dog fraviges fra en midlertidig ordning, og 
tilbydes en fast varig ordning. Borgere der er visiteret til daghjem bliver således altid kon-
taktet af daghjemmet og vil i udgangspunktet blive visiteret til en kørselsordning.   

Leder af aktivitetscenteret vurderer på baggrund af samtalen og oplysninger i omsorgssyste-
met, om borger har et betydeligt kørselsbehov, og ikke råder over transportmidler i husstan-
den, der kan sikre transport til aktivitetscentre. Ved tvivlstilfælde kan visita-
tor/hjemmepleje kontaktes.  

Som udgangspunkt bevilliges alle kørselsordninger til aktivitetscentre med en slutdato efter 
12 måneder. 
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Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel: 

Såfremt borger er visiteret til befordring til aktivitetscentre vil der være tale om en visitati-
on til en fast midlertidig kørselsordning. Det vil sige, at der er tale om en ordning med et 
defineret start- og sluttidspunktet for ordningens løbetid. Derudover vil der være tale om en 
ordning, hvor det angives hvilke dage og tidspunkter borger skal hentes til tilbuddet og brin-
ges hjem igen. For borgere på daghjem visiteres til en varig ordning indtil borger udvisiteres 
af daghjemmet. 

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en midlertidig fast kørselsordning skal kørselskontoret anvende et fast skema for bestilling 
af kørsel. Skabelonen skal indeholde oplysninger om: 

 Borgers stamdata 

 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt 

 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel 

 Afhentningssted og afleveringssted 

 Visiteret til hjemmehjælp 

 Serviceniveauet for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv. 

Hvis borger er forhindret til at komme i aktivitetscenteret/daghjemmet, kontakter centeret 
kørselskontoret, så kørslen afmeldes. 

Ved fornyelse eller ændringer i en midlertidig fast kørselsordning udfylder leder af aktivi-
tetscenteret et nyt bestillingsskema. 

Opfølgning: 

Der sker løbende opfølgning på bevillingen, når der er borgergennemgang af den enkelte 
borger i centeret, og kørselskontoret orienteres om ændringer. 
 
Opfølgningen tager udgangspunkt i borgers aktuelle situation, og har til formål at afdække 
om borgers tilstand har ændret sig positivt, således at borger ikke længere er berettiget til 
en fast midlertidig ordning. 

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Hver måned modtager kørselskontoret en liste over kørte ture fra NT. Kørselskontoret kon-
trollerer listen, hvorefter NT sender faktura til kørselskontoret. 

Kørselskontoret videresender faktura til aktivitetscenteret til gennemlæsning og kontrol. Ved 
fejl underrettes kørselskontoret. Kørselskontoret udskriver regning til borger kvartalsvis.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med budget.  

 
 
 

2.6 KØRSEL MED HANDICAPPEDE VOKSNE 

Visitation/funktionsvurdering: 

Ledelsen på tilbuddet samt Myndighedsfunktionen i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
er ansvarlig for visitation til befordringsgodtgørelse eller befordring til Servicelovens §§ 103 
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og 104. Visitationen sker i forbindelse med indskrivningssamtalen på tilbuddet, hvor begge 
parter deltager. 

Afgørelse om visitation til ordningen sker i forlængelse af myndighedens visitation til selve 
§§103 eller 104.    

Afgørelsen skal basere sig på kommunens faste koncept for individuel behovsvurdering, og 
skal følge princippet om, at kommunen tildeler befordringsgodtgørelse og befordring ud fra 
billigst mulige relevante transportform for borgere med nedsat fysisk, psykisk eller socialt 
funktionsniveau. Det indebærer, at: 

 Der skal altid først tages stilling til om borgerens selv kan varetage transport til gen-
gæld for befordringsgodtgørelse, herunder egen transport i bil/cykel/til fods, evt. 
med hjælp fra pårørende, kollektiv transport og/eller flextur.  

 Hvis transport med befordringsgodtgørelse ikke er tilstrækkeligt til at sikre borgers 
transport skal den individuelle behovsvurdering tage hensyn til følgende faktorer 

 Der tildeles som udgangspunktet en fast ordning. Borgers behov for kørsel revurderes 
ved opfølgningsmøde 3 måneder efter opstart. 

 Der skal ved vurderingen tages stilling til, om borger med fordel kan modtage en dif-
ferentieret ordning – fx egen transport mod befordringsgodtgørelse i sommerhalvåret 
og befordring i form af en midlertidig fast ordning i vinterhalvåret. 
  

Oplysninger til grund for afgørelse fra visitation baserer sig på et fast koncept for individuel 
behovsvurdering, hvor oplysninger om borgerens samlede funktionsniveau indgår. For så vidt 
muligt indhentes oplysninger på baggrund af den sagsbehandling, der findes sted i forbindel-
se med selve visitationen til kerneydelsen (dvs. § 103 eller § 104). 

Bevilling og bestilling: 

Bestilling af kørsel:  

Kørselskontoret er ansvarlig for bestillingen af den konkrete kørsel i HD skole.  Ved tildeling 
af en fast kørselsordning skal bestilling af kørsel ske på en fast skabelon til kørselskontoret. 
Skabelonen skal indeholde oplysninger om: 

 Borgers stamdata 

 Kørselsordningens start- og sluttidspunkt 

 Hvilke ugedage og tidspunkter for borgers kørsel 

 Afhentningssted og afleveringssted 

 Serviceniveau for kørsel, herunder forsædeplads/bagsædeplads, lift/rampe mv. 

Ved ændringer i en fast kørselsordning sendes en mail fra Aktivitetscenteret med oplysning 
om ændringerne. 

Godtgørelse: 

En borgers udlæg dækkes efter de gældende regler. Udlæg skal indsendes/afleveres til kør-
selskontoret sammen med dokumentation for afholdt udgift, borgers adresse samt tilbuddets 
adresse.  

For refusion af udlæg gælder følgende retningslinjer: 

 for transport i egen eller pårørendes bil/cykel afregnes månedligt via et kilometer-
regnskab 

 for kollektiv transport afregnes via godtgørelse af måneds-, kvartal-, halvårs- eller 
helårskort  

 for flextur afregnes via månedligt via et udlægsregnskab, herunder kvitteringer 

Opfølgning: 
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Der skal altid ske opfølgning på bevillingen efter de første 3 måneder i ordningen.  

Der sker løbende revurdering af den enkelte borgers behov for kørsel i forbindelse med styr-
kelse af borgers selvhjulpenhed, herunder om borger i højere grad selv kan bidrage aktivt til 
egen transport.  

Budgetopfølgning og – ansvar: 

Der udarbejdes i samarbejde mellem den budgetansvarlige og den visitationsansvarlige tyde-
lige budgetforudsætninger for kørslen 

Kørselskontoret er ansvarlig for indsamling af ledelsesinformation for kørselsområdet, og 
forbruger følges tæt i Styregruppen for kørselskontoret som består af den budgetansvarlige 
og de visitationsansvarlige.  

Der aftales ift. budgetopfølgningsprocessen forpligtende ansvar- og sanktionsmuligheder ift. 
de visitationsansvarlige ved hhv. overforbrug eller mindre forbrug i forhold til det samlede 
budget til området. 

 
 
 

2.7    INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL (FLEXHANDICAP)   

Visitation/funktionsvurdering: 

En borger, der ønsker at blive optaget i NT’s flexhandicapordning skal udfylde ansøgnings-
skemaet og sende det til kørselskontoret. 

Der er følgende kriterier for at blive optaget i flexhandicapordningen.  

 Borger er svært bevægelseshæmmet (også med støtte af ganghjælpemiddel) 

 Borger benytter et ganghjælpemiddel, som er visiteret af kommunen. 

 Borger er fyldt 16 år 

 Borger i kommunen 

 Borgers handicap varer længere end 12 måneder 
 

Alle ovenstående forhold skal være opfyldt for at kunne blive visiteret til Flexhandicap. 

Handicap som ikke alene berettiger til optagelse: 

 Blindhed og svagt syn 

 Døvhed 

 Nedsat orienteringsevne 

 Demens 

 Psykiske handicaps 

 Lungelidelser og allergier 
 
Lang afstand til almindelig kollektiv rutetrafik er ikke begrundelse for optagelse i ordningen. 
Samtidig skal sagsbehandler være opmærksom på, at der ikke kan visiteres til kørsel alene på 
baggrund af de ovennævnte handicap.  

I ansøgningsskemaet skal borger oplyse følgende: 

- Beskrivelse af handicap 
- Oplysninger om ganghjælpemidler  
- Behov for hjælp i forbindelse med transport 
- Hvilke transportmidler borger er i stand til at benytte 
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Kørselskontoret samstemmer oplysningerne i ansøgningsskemaet med tilgængelige oplysnin-
ger i omsorgssystemet. Her skal kørselskontoret være særlig opmærksom på, at borger som 
minimum skal være visiteret til et ganghjælpemiddel. Borgere, som må anses for at være så 
svært bevægelseshæmmede, at de ikke kan benytte et ganghjælpemiddel, kan undtages fra 
dette krav.  

Borgers behov for trappemaskine, solokørsel og forsædekørsel o.l. afdækkes. Borger oplyses 
om, at udgift til trappemaskine dækkes af borger.  

Der kan visiteres til gratis ledsagere hvis det vurderes, at borger har brug for hjælp til at 
komme ind og ud af køretøjet. Hjælpen skal være af et sådant omfang, at det ikke kan for-
ventes, at chaufføren kan yde denne hjælp. De visiterede ledsagere må ikke være borgere, 
som selv er berettiget til at blive optaget i ordningen.   

Borger skal gøres opmærksom på, at kørslen udføres efter den vedtagne kvalitetsstandard.  
Borger skal endvidere gøres opmærksom på, at der ikke er mulighed for at få taxa til lands-
dækkende kørsler og kørsler over regionsgrænser. Her vil borger blive henvist til at benytte 
toget på de strækninger, hvor det er muligt.  

Bevilling og bestilling: 

Roller og arbejdsdeling: 

Fra 1. januar 2015 er arbejdsdelingen mellem NT og Frederikshavn Kommune delt mellem 
visitering til kørselsordningen og udførelsen af kørslen. 

Kommmunens ansvar er  

 Visitering af borger 

 Fastsættelse af serviceniveauet i forhold til visiteringen 

NT´s ansvar er  

 Kørselsordningens udførelse 

 Fastsættelse af serviceniveauet for kørslen 

Bevilling: 

Borger ansøger kørselskontoret om optagelse i Flexhandicapordningen (i bobælskommunen).  

Kørselskontoret foretager en vurdering af, om borger opfylder kravene til at kunne optages i 
ordningen, og tager stilling til serviceniveauet. 

Afgørelse om bevilling eller afslag i Flexhandicapordningen meddeles borger skriftligt af Kør-
selskontoret. Afgørelse vedlægges klagevejledning til borger.  

Kørselskontoret opretter borger i NT systemet” Web-solen”, hvorefter borger fra NT modta-
ger en opkrævning på medlemskab. Når abonnementet er betalt kan borger bestille kørsel. 

Bestilling af kørsel: 

Når borger er berettiget til optagelse i flexhandicapordningen, bestiller borger den ønskede 
kørsel hos NT. 

Dette kan gøres enten telefonisk hos NT eller på internettet. Borger opfordres til at bruge 
den internetbaserede løsning, da dette er billigere rent administrativt.  

Afmelding: 

Hvis borger ikke længere skal deltage i Flexhandicap, skal borger udmeldes af ordningen. 
Kørselskontoret sikrer, at der sker en framelding i ”Web-solen”. Framelding ske, hvis borgers 
tilstand forbedres, så borger ikke længere opfylder betingelserne, hvis borger fraflytter 
kommunen eller ved dødsfald. Borger kan også efter eget ønske udtræde af ordningen.   
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Opfølgning: 

Alle bevillinger revisiteres 1 gang årligt, hvor det sikres, at visitationskriterierne er opfyldt 
for den enkelte borger.  

Budgetopfølgning og –ansvar: 

Hver måned sender NT en liste over kørte ture til kørselskontoret sammen med en faktura 
for disse ture. Kørselskontoret kontrollerer listen og melder tilbage til NT, hvis der er tvivl 
om faktureringsgrundlaget.  

Kørselskontoret er ansvarlig for den månedlige budgetopfølgning og udarbejder hver måned 
en økonomirapportering, hvor forbrug sammenholdes med det periodiserede budget.  
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19. august  2015 

Region Nordjylland 

Att. Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet 

Høringssvar – Etablering af udgående teams på apopleksiområdet 
 

Region Nordjyllands oplæg vedr. etablering af udgående teams på apopleksiområdet 

er nu gennemgået administrativt. Høringssvaret fremsendes med forbehold for endelig 

politisk godkendelse på Sundhedsudvalgets møde 8. september 2015. Eventuelle 

ændringer, vil blive fremsendt derefter. 

 

Høringssvar 

Frederikshavn Kommune finder tankegangen om udgående teams på 

apopleksiområdet interessant. Det er positivt, at der er fokus på at sikre en 

tværsektoriel koordinering med dialog om behandling i overleveringsperioden, og at 

borgeren ikke får ”en mellemstation” på en anden sygehusafdeling.  

De udgående teams kan bidrage til at sikre et tættere samarbejde med vidensdeling og 

god koordinering for borgere med apopleksi, og dermed lette overgangen fra 

sygehusindlæggelse til eget hjem - med supplerende rehabilitering fra kommunen. 

Ligeledes er det positivt, at det åbner muligheden for lettere tilbageløb til 

sygehusbehandling, hvis det er nødvendigt.  

Frederikshavn Kommune mener dog, at høringsoplægget er meget overordnet og 

efterlader en lang række spørgsmål. Det gælder såvel fagligt, samarbejdsmæssigt, 

som økonomisk. 

Jævnfør ”Sundsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning” blev der i 

2014 igangsat en tværsektorielt arbejdsgruppe, der udarbejdede en beskrivelse af en 

opgaveflytning på neurorehabiliteringsområdet. Arbejdet blev dog aldrig forelagt Den 

administrative Styregruppe. Det undrer Frederikshavn Kommune, at dette oplæg ikke 

indgår i nærværende høring? 

Med den korte beskrivelse, der nu foreligger i høringen, bliver forudsætningerne for 

opgaveoverdragelsen meget uklare! Med etableringen af udgående teams på 

apopleksiområdet, er der reelt tale om en opgaveoverdragelse, som de udgående 

regionale teams skal være med til at understøtte. 

Hvis en opgaveoverdragelse skal ske med succes for borgeren, er det nødvendigt, at 

der foreligger et dybdegående oplæg. Det gælder såvel fagligt, samarbejdsmæssigt, 

som økonomisk. I den form høringsoplægget foreligger her, er opgaveoverdragelsen 

samt samarbejdet med det udgående team og økonomien meget uigennemsigtig.  Der 

er brug for en nærmere uddybning og konkretisering, så forudsætningerne er klare.   
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Sagsbehandler: 
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Side2/3 
Eksempler på behov for uddybning: 

Fagligt og samarbejdsmæssigt 

 Det er væsentligt, at målgruppen indenfor apopleksipatienter (patienttyperne) 

bliver helt præciseret i dialog med kommunerne. At kriterier bliver tydelige. At 

alle borgere med apopleksi i den vedtagne målgruppe uanset geografisk 

bopæl får mulighed for at blive tilknyttet det udgående team. Det gælder også 

borgere med kognitive skader. 

 Under særlige opgaver for apopleksiteamet bliver punkterne meget 

overordnede. Der er behov for mere uddybning. Eksempler: 

o Ordet evt. bruges flere gange om det udgående teams opgaver. 

(Dermed bliver det uklar hvad det udegående team påtager sig) 

o Behov for yderligere afklaring af og gensidig forståelse af, hvad der 

forstås ved, at den optimale tværfaglige efterbehandling og sygepleje, 

der skal ydes i samarbejde mellem udgående teams og det 

kommunale sundhedspersonale. Hvordan forventes det at ske i 

praksis, herunder opgavefordelingen i hjemmet? Kommer der nye 

behandlingsopgaver, som kommunen skal løse? (Borgeren er ikke 

færdigbehandlet) 

o Oplægget beskriver, at genoptræningsplanen først udarbejdes, når 

borgeren er i eget hjem. Som det er i dag, kan kommunen kun 

begynde genoptræning efter modtagelse af genoptræningsplan fra 

sygehuset. Oplægget kræver aftale om ny praksis. 

o Den specialiserede genoptræning har hidtil kun foregået på sygehuse. 

Denne træning skal fortsat bibeholdes i sygehusregi, fordi den kræver 

tæt lægesamarbejde og i nogle tilfælde specialudstyr. Hvordan skal 

det ske i denne model? 

o Ansvaret for borgeren er ikke entydigt placeret, når borgeren på 

papiret ikke er udskrevet og der foretages behandling og udredning i 

eget hjem. 

o Hvem har ansvaret for hjælpemidler (afprøvning og levering af 

hjælpemidler) 

o Hvordan håndteres boligmæssige indretninger i hjemmet i en 

midlertidig periode? Er boligen egnet? Kommunerne kan kun bevillige 

varige ændringer. 

o Hvor lang tid kan et indlæggelsesforløb stå åbent, og hvor lang tid er 

der tilbageløbsmulighed? Er hotline åben i døgndrift?  

Det forventes, at der som en selvfølge, i hvert enkelt tilfælde laves en udredning af: 

 Hvor borgeren bedst vil profitere af et rehabiliteringsforløb? 

 Om rehabiliteringen VIL kunne foregå i borgerens eget hjem? 

(Helhedssituationen i eget hjem skal indgå. Ligeledes de lovmæssige 

begrænsninger, der er for, hvad der kan foregå i eget hjem. 

 

 

Kompetencebehov i det udgående team 

 Kompetencer på højt niveau (diplomniveau) og alle i teamet bør have 

neuropsykologiske kompetencer. 
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 Hvordan takseres afregningen i perioden, hvor der er tilknytning til det 

udgående team? Bliver der tale om DGI takster – hvilke? 

 Hvis der bliver tale om aktivitetstal ved 250 patienter, hvordan prioriteres 

borgerne så?  

 Der angives, at et gennemsnitsforløb vurderes at medføre udgifter for 

hjemkommunen på ca. kr. 1000. Dette holdes op mod en forventning om 

mindre kommunal medfinansiering. Hvordan fremkommer denne beregning? 

 Er der set bort fra de kommunale udgifter, der kommer for perioden fra borgers 

tidligere hjemkomst til det tidspunkt, hvor borger ville være kommet hjem efter 

færdigbehandling på sygehuset. Det drejer sig om udgifter, der måske er mere 

intensive og med hyppigere frekvens på: 

o Genoptræning 

o Sygepleje 

o Hjemmepleje  

o Levering af specialkost 

o Hjælpemidler 

o Boligindretning 

o Koordinering (møder/samtaler m.v.) 

 Forslaget vil få indflydelse på kommunens serviceniveau på genoptræning, da 

målgruppen i denne tidlige fase formentlig vil kræve daglig genoptræning.  

 Der er behov for en aftale om, hvem der leverer hjælpemidler (Regionen 

bevilliger midlertidige hjælpemidler – kommunen varige). 

 Behov for afklaring af evt. midlertidig boligindretning. (Kommunen kan kun 

bevillige boligindretning, når der er tale om varigt funktionstab og behov). 

 

Konklusion 

Frederikshavn Kommune, vil anbefale følgende: 
1. Regionen og kommunerne i fællesskab udarbejder en dybdegående 

beskrivelse, der giver klarhed over såvel de faglige, samarbejdsmæssige og 

økonomiske forudsætninger / konsekvenser ved tidligere rehabilitering i eget 

hjem med understøttelse af udgående teams. 

2. At der sker en faglig vurdering af om borgerne, med denne model, vil få det 

behandlings- og rehabiliteringsforløb de profiterer bedst af i denne tidlige fase - 

og på niveau med nuværende tilbud i sygehus-regi? 

3. Hvis der er belæg for at indsatsen igangsættes, køres den i en forsøgsperiode, 

hvor der evalueres på en række parametre, herunder afledte konsekvenser for 

kommunerne, set i et bredere perspektiv, og det vurderes, om indsatsen 

genererer udgifter andre steder i det kommunale system. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Broholm 

Formand for Sundhedsudvalget 
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Apopleksiteam og Neurorehabilitering i eget hjem – kommunale 

snitflader 

Der er i Region Nordjylland i 2014 etableret et accelereret patientforløb og samling af 

den akutte apopleksi behandling ved det neurologiske speciale på Aalborg Universi-

tetshospital (det akutte apopleksiafsnit). Det betyder en hurtigere, specialiseret ud-

redning, hvor en diagnose kan stilles tidligere, og hvor behandling kan igangsættes 

hurtigere, og hvor der generelt opleves kortere forløb og færre skader.   

 

En stor gruppe patienter vil efter vurdering og behandling i fase I have behov for hos-

pitalsbaseret neurorehabilitering i fase II, med efterfølgende udskrivelse til hjem-

kommunen (se fig. 1). En anden gruppe vil kunne udskrives umiddelbart fra det akut-

te apopleksiafsnit til eventuel opfølgning i kommunalt regi. Endelig vil en gruppe af 

patienter med fordel kunne følges ud af sygehuset og sikres den afsluttende behand-

ling, udredning, vurdering og/eller opstart af genoptræning i eget hjem.  

 

Figur 1. Faseinddeling af hjerneskaderehabilitering 

 

 

For alle faser gælder det at patienten skal sikres en sufficient og faglig kompetent 

udredning og behandling med sikring af en tvær- og neurofaglig vurdering af neuro-

rehabiliterings behov med ledsagende opstart af relevant neurorehabiliterings tilbud. 

Det er vigtigt at sikre et sammenhængende patientforløb uden forsinkelser i indsat-

sen.  

 

I henhold til Sundhedsstyrelsens "Forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne 

med erhvervet hjerneskade" fra 2011 hænger effekten af den samlede indsats for 

patienten sammen med den organisering af indsatsen, der laves. Et bærende element i patientforløbet 

er et tæt koordineret teambaseret interdisciplinært samarbejde og medvirken af relevante fagpersoner 

på relevante tidspunkter. Dette bør derfor være det bærende princip i organiseringen af patientforløbet 

på både regionalt og kommunalt niveau. Det planlægges derfor at oprette et udgående team til dette 

formål - Det udgående apopleksiteam. 

 

Beskrivelse af det udgående apopleksiteam 

Apopleksiteamet i Region Nordjylland vil være et neurofagligt erfarent og kompetent tværfagligt team 

(læge, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut med mulighed for inddragelse af eventuelt øvrige aktører 

som bl.a. talepædagog og neuropsykolog). Apopleksiteamet vil være integreret i det akutte apopleksiaf-

snit 6Ø på Aalborg Universitetshospital og være udgående her fra. Hovedopgaven vil være i et tæt 

samarbejde med apopleksipatientens hjemkommune, at tilrettelægge og medvirke i en sikker overleve-

ring fra hospitalsindlæggelse til hjemmet. 
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Apopleksiteamets formål: 

 At sikre afslutning af det akutte forløb og en god overlevering med evt opfølgning for apoplek-

sipatienter i eget hjem efter indlæggelse. 

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

 At medvirke til øget neurofaglig kompetenceudvikling ved kommunalt personale via praksisnær 

undervisning i borgerens hjem. 

 
Særlige opgaver for apopleksiteamet: 

 Under borgerens indlæggelse  

- Tidligt samarbejde og dialog med patientens hjemkommune om udskrivningsplaner, herunder 

at iværksætte hurtig sagsbehandling i såvel hospitalsregi som i hjemkommunen. 

- Direkte klinisk arbejde omkring patienten under indlæggelse, indsamling af data, vurdering af 

funktionsevne efter apopleksi, samarbejde med pårørende.  

- Planlægning af videre behandling og pleje i patientens eget hjem. 

- Aftale om evt. fælles møde i patientens hjem ved ankomst til hjemmet. 

 

 Ved overlevering og evt. opfølgning i eget hjem  

- Sikker overlevering til kommunalt personale i patientens hjem. 

- Evt. neurofaglig vurdering i patientens eget hjem.  

- Relevant information om sygdommen gives til patient, pårørende og samarbejdsparter. 

- Optimal tværfaglig efterbehandling og sygepleje ydes i samarbejde med kommunalt sund-

hedspersonale.  

 

 Ved afslutning af apopleksiteamets arbejde i eget hjem  

- Apopleksiteamets læger skriver afsluttende epikrise til den praktiserende læge, som overtager.  

- Apopleksiteamets terapeut og/eller sygeplejerske sikrer, at der er afsluttet med en tværfaglig 

status til kommunalt personale. Kommunens personale vil have mulighed for at komme i kontakt 

med apopleksiteamet via en hotline. 

 

Det overordnede formål med at sikre en ordning i eget hjem efter udskrivelsen er således at varetage 

sygehusopgaver, som ikke er afsluttet, når patienten udskrives, samt at sikre en hensigtsmæssig over-

levering i overgangen mellem sygehus og kommune. Derved vil patientforløbene ofte kunne planlægges 

sådan, at det undgås, at patienterne overflyttes til et kort forløb på rehabiliteringsafsnit eller lokalt medi-

cinsk afsnit (varighed af få dage) inden udskrivning og overlevering til kommunen. 

 

Vurderingen af den akutte apopleksipatient med behov for et rehabiliterings/genoptrænings-tilbud i 

kommunal regi efter udskrivelsen munder blandt andet ud i udfærdigelsen af en Genoptræningsplan. 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af personens funktionsevne, som kan danne grundlag for 

kommunens planlægning af en rehabiliteringsindsats. Denne beskrivelse vil i forhold til personer med 

erhvervet hjerneskade også skulle omfatte bevægelsesmæssige, mentale, sansemæssige og sproglige 

funktionsområder. For mange patienter vil Genoptræningsplanen, den plejemæssige plan og den læge-

faglige behandlingsplan kunne kvalificeres betydeligt ved at færdiggøre undersøgelser og vurdering i 

patientens hjem i det umiddelbare efterforløb af indlæggelsen på det akutte apopleksiafsnit på Aalborg 

Universitetshospital. Dette afviger fra vejledningen på genoptræningsområdet og bør derfor aftales 

nærmere. 
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Det foreslås at der i sundhedsaftalen ved en kommende revision tilføjes et afsnit omkring følge-hjem 

funktionens sammensætning på begge sider, målsætning med patientens neurorehabiliteringsforløb og 

klare retningslinjer for overdragelsestidspunktet. Når patienten ikke længere har behov for specialisere-

de ydelser som, jævnfør Sundhedsloven og forløbsprogrammet, klassificeres som sygehusydelser, kan 

patienten overdrages til videre forløb i kommunerne.  

 

Herefter vil overdragelsen, som skrevet tidligere, ske i en faglig og uddybende facon mellem hovedaktø-

rerne på apopleksitemaet og modtagerholdet fra kommunal side. Der er i forløbet også medregnet tilba-

geløbsmuligheder, såfremt patienten skal have sygehusydelser efter tidligere endt forløb i sygehusregi. 

Dette skal ses som en smidiggørelse af processerne mellem det regionale- og kommunale forløb, hvor-

for samarbejdet mellem begge myndigheder styrkes til fordel for patienten. 

 

Aktivitet og økonomi 

Erfaringerne fra Region Midt viser, at ca. 35 % af patienterne kan sikres et fagligt velkvalificeret tilbud i 

den udgående funktion. Det vil i Region Nordjylland svare til ca. 450 patienter om året på sigt. Der plan-

lægges dog indledningsvist med et lavere aktivitetsniveau svarende til ca. 250-300 patienter. Dette skyl-

des blandt andet, at aktiviteten skal afstemmes med den planlagte omlægning af den stationære neuro-

rehabilitering, som er beskrevet i ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”, ligesom der er behov for at 

der indledningsvist opsamles erfaringer omkring det udgående teams virke.   

 

I forhold til den forventede aktivitet fordelt ud på kommunernes population fordeler patienterne sig som 

følger. 

 

Kommune Fordelingsnøgle (i procent) 
Aktivitet v. 450 patienter 

(antal patienter) 

Aktivitet v. 250 pati-

enter (antal patien-

ter) 

Brønderslev 6 27 15 

Frederikshavn 10,5 47 26 

Hjørring 11 50 28 

Jammerbugt 7 32 18 

Læsø 0,5 2 1 

Mariagerfjord 7 32 18 

Morsø 3,5 16 9 

Rebild 5 23 13 

Thisted 8 36 20 

Vesthimmerland 6,5 29 16 

Aalborg 35 158 88 

I alt 100 450 250 

* Opgjort på baggrund af indbyggertal 

 

Erfaringerne fra Region Midtjylland viser, at et gennemsnitlig forløb ved det udgående team medfører 

udgifter for hjemkommunen på ca. 1000 kr. Da der vil være tale om et tilbud, som er et alternativ til en 

indlæggelse på et af regionens kommende tre neurorehabiliteringscentre, vil kommunerne spare udgif-

terne til den kommunale medfinansiering i forbindelse med disse forløb. Erfaringerne fra Region Midtjyl-

land viser, at etableringen af det udgående team ikke medfører øgede udgifter for kommunerne.  

 

 

 



 

Side 4 af 4 

Igangsætning 

Som led i udmøntningen af ”Plan for sygehuse og speciallpraksis” er Region Nordjylland på nuværende 

tidspunkt ved at justere den samlede organisering af den stationære aktivitet på neurorehabiliteringsom-

rådet. Denne omlægning ventes afsluttet 1. januar 2016, hvor også det udgående apopleksiteam forven-

tes at starte op. 
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Bilag 1: Kompetencebehov i opgavevaretagelsen  
 

Grundlæggende for opgavevaretagelsen er, at indsatsen forudsætter tilstrækkelige neurofaglige kompe-

tencer udover grunduddannelsesniveau for alle involverede faggrupper, samt at fagpersonerne har kom-

petencer indenfor interdisciplinært samarbejde.  

 

Tværfaglige kompetencer: 

 

 Erfaring og egenskaber samt viden om tværfaglig teambaseret samarbejde  

 Indgående kendskab til patientkategorien  

 Neuropædagogiske kompetencer  

 Validerede vidensområder  

 Basisviden ift. at vurdere behov for andre faggruppers indsats  

 Tovholder ift. patientforløb – sundhedsfaglig kontaktperson  

 

Koordinationskompetence indenfor:  

 

 Målsætning med patienten ift. Plan, Handling, Status  

 Samarbejde med relevante parter; patient, pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere  

 Kommunikative kompetencer  

 

Monofaglige kompetencer  

 

Sygeplejefaglige kompetencer:  

 

Kompetencer indenfor observation af vitale parametre og tilhørende interventioner samt screening og 

observation i forhold til sufficient ernæring, udskillelser, medicinsk compliance og comorbiditet. Desuden 

kompetencer indenfor observation, guidning og integration af nye handlingsmønstre i forbindelse med 

personlig hygiejne, spisning mm. Endelig kompetencer i relation til emotionelle kriser og kriseinterventio-

ner.  

 

Ergoterapeutiske kompetencer  

 

Kompetencer indenfor undersøgelses- og behandlingsmetoder relateret til screening og vurdering af 

patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, særligt i forhold til ansigt, mund og svælg, dag-

ligdags aktiviteter, kognition, social/emotionel status samt evt. behov for hjælpemidler.  

 

Fysioterapeutiske kompetencer  

 

Kompetencer indenfor undersøgelses- og behandlingsmetoder relateret til screening og vurdering af 

patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse, særligt i forhold til styrke, udholdenhed, stabili-

tet, bevægelighed, balance, respiration, forflytning, lejring, stand - og gangfunktion, social/emotionel sta-

tus samt evt. behov for hjælpemidler.  

 

Lægefaglige kompetencer  

 

Lægen har det overordnede behandlingsansvar for patienten, indtil overlevering til almen praksis, og 

vurderer, hvornår patienten kan afslutte forløbet, som derefter overgår til egen læge. Lægen vil kunne 
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konsulteres af udgående personale i den konkrete opgaveløsning, således at alle indsatser gives under 

lægelig supervision. Lægen i følge-hjem funktionen er ansvarlig for medicinafstemning, og giver egen 

læge besked ved afslutning af forløbet. Den lægefaglige kontaktinformation gives til borgeren ved over-

gangen til et ambulant forløb. Lægen skal således have bred faglig kompetence indenfor den akutte ud-

redning og behandling, da en plan for eventuel videre udredning samt øvrig iværksat medicinsk terapi 

skal foreligge og beskrives i korrespondance (evt. udskrivningsbrev) til praktiserende læge. Herudover 

skal lægen også have kompetencer i det tværfaglige arbejde med planlægning og udførelse af neurore-

habiliteringsforløb. 

 

Neuropsykologiske kompetencer 

 

Kompetencer i vurderingen af adfærdsmæssige, psykiske og kognitive følgevirkningers tilgængelig for 

behandling og/eller genoptræning. Udfærdigelse af Genoptræningsplanen. Neuropsykologisk undersø-

gelse af status med henblik på afklaring af sygemelding og erhvervsmæssig afklaring. Vurdering af be-

hov for andre psykologiske behandlings eller støttebehov  

 

 

 

 



Bilag: 6.1. Brochure til forældrene.pdf

Udvalg: Sundhedsudvalget
Mødedato: 08. september 2015 - Kl. 15:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 114204/15



Forældrekursus 
- Til forældre med et barn mellem 0-1 år

Frederikshavn kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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For mere information kontakt:

Din daglige sundhedsplejerske eller

Sundhedsplejerske, 
Dorte Dam Sørensen   Mobil: 30 69 75 12 /mail: ddso@frederikshavn.dk

Sundhedsplejerske, 
Tina Buchhave Nielsen  Mobil: 30 76 38 94/mail: tbni@frederikshavn.dk

Familiekonsulent, 
Inger Marie Foget Larsen  Mobil: 23 29 31 96/mail: imfl@Frederikshavn.dk 

Familiekonsulent, 
Dorte Marie Nepper Agervig  Mobil: 23 29 31 97/mail: dmna@Frederikshavn.dk



Vi er blevet forældre- hvad gør vi nu? 
At blive forældre for første gang er en stor omvæltning. Tiden er som oftest 
fyldt med glæde, men der er også mange spørgsmål:

 Hvordan hjælper vi vores barn med at falde til ro?
 Hvordan skal vi ”læse” vores barns behov? 
 Hvordan støtter vi bedst vores barns udvikling?
 Hvilke rytmer og rutiner i hverdagen er gode for vores barn?
 Hvordan får vi hvilet os, og hvor kan vi få støtte?

 Og meget mere……

Ved at deltage i et forældrekursus får I mulighed for at tale med andre om 
jeres spørgsmål, styrke jeres kontakt til jeres barn og møde andre nybagte 
forældre. 

Forældrekurset er gratis og tilbydes alle førstegangsforældre i Frederikshavn 
Kommune. 

Forældrekurset er en del af programmet De Utrolige Års babyprogram.

De Utrolige Års babyprogram er et kursus til forældre med børn fra 0-1 
år. Formålet med forældrekurset er at styrke den sociale, følelsesmæssi-
ge, fysiske og sproglige udvikling hos jeres barn.
Forældrekurset er en del af sundhedsplejens tilbud, hvor en sundheds-
plejerske samt en familiekonsulent vil være ansvarlige for forældrekur-
serne.

En god start for jer og jeres barn
Ved at deltage i forældrekurset kan I være med til at give jeres barn en god 
start på livet. Forældrekurset har særlig fokus på at styrke kontakten og til-
knytningen mellem jer og jeres barn, så I og jeres barn får en god start. 
 

Sådan foregår forældrekurset
•  Forældrekurset foregår i hold med 6-8 børn og deres forældre
•  Møderne ledes af to uddannede gruppeledere
•  Gruppen mødes 8-10 gange i ca. 2 timer 
•  Møderne er placeret om formiddagen, og der vil være lidt let forplejning
•   Gennem samtale, praktiske øvelser og videoklip arbejdes der med de udfor-

dringer, I som forældre kan møde
•   Der vil være mulighed for at dele gode erfaringer og støtte hinanden i 

gruppen 

Hvis du er alene eller din partner er forhindret i at deltage, kan det være en 
god idé at tage en ven, veninde eller forælder med, som kan være en støt-
te for dig.
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Forældrekursus 
- Til forældre med et barn mellem 0-1 år

Frederikshavn kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Til f
agpersonale

KONTAKT:

Hvis du eller en borger har spørgsmål til forældrekurset, kan du kontakte:

Sundhedsplejerske, 
Dorte Dam Sørensen   Mobil: 30 69 75 12 /mail: ddso@frederikshavn.dk

Sundhedsplejerske, 
Tina Buchhave Nielsen  Mobil: 30 76 38 94/mail: tbni@frederikshavn.dk

Familiekonsulent, 
Inger Marie Foget Larsen  Mobil: 23 29 31 96/mail: imfl@Frederikshavn.dk 

Familiekonsulent, 
Dorte Marie Nepper Agervig  Mobil: 23 29 31 97/mail: dmna@Frederikshavn.dk



OM DE UTROLIGE ÅR
Alle førstegangsfødende i Frederikshavn Kommune tilbydes at deltage i foræl-
drekurset De Utrolige År. Det er et gratis tilbud og alle førstegangsforældre er 
velkomne til at deltage i det omfang, der er plads på holdene. 

De Utrolige År er en evidensbaseret programserie, der består af forældrepro-
grammer, børneprogrammer og ét program til personalet i skole og børnehave.
 
I det nedenstående ses de forskellige programtyper i De Utrolige År, hvor pro-
grammerne er opdelt efter målgruppen for programmet samt alderen på bar-
net.

I Frederikshavn Kommune udbydes forældrekurset Baby, hvilket er et forældre-
kursus til forældre med børn i alderen 0-1 år. 

Forældrekurset i De Utrolige År–Baby har til formål at skabe positive samspils-
mønstre i familien og sikker tilknytning mellem barn og forældre. Der fokuseres 
på at give forældrene konkrete redskaber til at fremme barnets fysiske, socia-
le, følelsesmæssige og sproglige udvikling. Derudover skal forældrekurset bidra-
ge til, at:

 •  Deltagerne tilegner sig grundlæggende forældrekundskaber
 •   Udsatte familier opspores og kan henvises til relevante specialiserede 

indsatser
 •  Flere småbørn får en forebyggende indsats

Forældrekurset er således med til at sikre den bedste start for barnet og dets 
forældre.

BESKRIVELSE AF FORÆLDREKURSUSET
Til forældrekurserne deltager forældrene samt deres børn. På hvert hold er der 
i alt plads til 6-8 børn og deres forældre. Til hvert møde deltager to uddannede 
gruppeledere, hvor gruppeledernes funktion er at guide forældrene. Gruppele-
derne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og tilbuddet er forank-
ret i sundhedsplejen.

Til møderne gennemgås emner såsom iagttagelse og aflæsning af barnets reak-
tioner og signaler samt stimulering af barnets udvikling.

Metodisk anvendes videomodellering, øvelser, praktiske aktiviteter og gruppe-
drøftelser. Derudover er forældrekurset karakteriseret ved, at:

•   Der afholdes mellem 8-10 møder á 2 timers varighed. 

•   Hvis en af forældrene er forhindret i at deltage til møderne, kan den 
anden forælder tage en ven, veninde eller forælder med til at støtte.

•   Møderne er placeret om formiddagen og der vil være sørget for lidt 
let forplejning til møderne.

•   Forældrene vil have mulighed for at dele gode erfaringer og støtte 
hinanden i gruppen.

•  Mellem møderne vil der være hjemmeøvelser.
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Sundhedstjenestens ydelser – ift.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger

§ Graviditet
Graviditetsbeøg til alle med særlige behov
Forældre uddannelse kan hensigtsmæssigt tilbydes.
Graviditetsbesøg kan hensigtsmæssigt tilbydes til øvrige

§ 0-1 år
Hjemmebesøg  til alle børn. M inimum fem besøg foruden et tidligt
besøg, efter tidlig udskrivning fra fødestedet .
2 kontakter tilbydes som konsultation til flergangsfødende og 1 til
førstegangsfødende.
Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser.

Side 1



Sundhedstjenestens ydelser – ift.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Herudover tilbydes andre ydelser i form af grupper, åbent-hus,
konsultationer , undervisning og andre gruppeaktiviteter.
-BabyCafe
-(Mødregrupper)
-Konsultation til daginstitutioner

1-5 år
Hjemmebesøg kan tilbydes til alle.
Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser

Side 2



Igangværende og planlagte tiltag

§ Screening for efterfødselsreaktioner

§ Forældreuddannelse

§ Særlig indsats i forhold til de mest sårbare gravide og nybagte
forældre

Side 3



Heckmann-kurven: Jo tidligere vi investerer
jo større udbytte

Side 4



Og hvordan bruger vi så pengene?

Side 5



Anbefalinger – sammenhængende og
tidlig indsats

§ Et generelt prænatalt tilbud, dvs. tilbud om graviditetsbesøg til
alle.

§ En individuelt tilrettelagt indsats i forhold til de udsatte og
sårbare allerede i graviditeten, og med fortsættelse ind over
barnets første leveår.

§ Behandlingstilbud til forældre med efterfødselsreaktioner af
alvorlig karakter.

§ Sundhedsplejerskerne kan følge børnene op til skolealderen
(f.eks. 3-års hjemme besøg som anbefalet i
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker)Side 6
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Basisdrift vedr. telemedicinsk 
servicefunktion i Nordjylland 

Fortsat drift af Telemedicin til KOL – basisdrift.  
Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering til 

borgere med KOL. Projektet afsluttes ved udgangen af 2015, og indtil da fungerer det fælles sekretariat som 

løsnings-ejer på tværs af region og kommuner, og koordinerer med alle underleverandører af drifts og 

serviceydelser. 

Hvis tilbuddet til borgerne med KOL skal fortsætte efter 2015, skal der etableres et økonomisk og 

organisatorisk fundament for telemedicin i Nordjylland, hvorfor det i det følgende forudsættes at der 

etableres en telemedicinsk servicefunktion som viderefører driften af telemedicin til borgere med KOL.  

En fælles telemedicinsk servicefunktion forankret i Nordjylland er en grundlæggende forudsætning for at 

kunne tilbyde tværsektorielle telemedicinske ydelser og tilbud. Servicefunktionen er derfor et fundament 

ikke blot for fremadrettet drift af hjemmemonitorering til KOL, men for alle fremadrettede tilbud om 

tværsektoriel telemedicin. Både til andre patientgrupper og til andre telemedicinske løsninger.  

Princip om en fælles nordjysk løsning 
I TeleCare Nord har grundlaget for drifts- og serviceydelser været at, der er en´ fælles nordjysk model. 

Dette har været velfungerende og det forudsættes at dette princip fastholdes. Dels vil det sikre en 

økonomisk rationel drift. Dels vil det sikre sammenhængende løsninger med et ensartet serviceniveau for 

alle nordjyder. Endeligt vil det, såfremt der på sigt udvides med nye patientgrupper og nye telemedicinske 

ydelser, kunne opnås en volumen som kan danne grundlag for løbende at konkurrenceudsætte drifts- og 

serviceydelser.  

Opgave og ansvarsfordeling 
En fælles servicefunktion skal varetage det fælles løsnings-ejer ansvar og den løbende optimering, 

administration og koordination mellem region, kommuner og almen praksis. I forlængelse af dette skal den 

understøtte og sikre klargøring til drift af nye patientområder, grupper og telemedicinske løsninger. Den 

skal endvidere varetage ansvaret for at sikre koordination af kontrakter, herunder de drifts- og 

serviceydelser der er lagt ud til underleverandører.  

I TeleCare Nord varetager Region Nordjylland serverdrift, overvågning og systemforvaltning, Frederikshavn 

kommune varetager supporten af sundhedsprofessionelle. Logistik og klargøring varetages af ATEA og 

software support og beredskab varetages af Silverbullet. 

Det er ikke realistisk at man frem mod 1.1 2016 kan foretage en grundlæggende omlægning af opgave- og 

ansvarsfordelingen, og gennemføre konkurrenceudsættelse på alle drifts og serviceydelser. Samtidig bør 

der fortsat arbejdes på at modne og optimere de telemedicinske drifts- og serviceydelser og snitfladerne 

mellem dem med afsæt i sammenhæng for patienten og en rationel ressourceanvendelse for det 



sundhedsfaglige personale. På den baggrund forudsættes det at den nuværende struktur i forhold til 

placering af opgaver hos interne og eksterne underleverandører fastholdes. Dette vil forenkle overgangen 

fra projektorganisering til en telemedicinsk servicefunktion, og bidrage til en mere fokuseret drift i den 

første fase.   

Organisatorisk forankring  
En telemedicinsk funktion, som beskrevet i nærværende notat, vil ikke på den korte bane have et 

tilstrækkeligt volumen til at den kan etableres som en selvstændig organisatorisk enhed. Det forudsættes 

derfor at der arbejdes med en model hvor funktionen læner sig op af kommunale/ regionale 

driftsorganisationer. Samtidig forudsættes det at organiseringen sker med tæt sammenhæng til 

organiseringen af sundhedsaftalerne. 

Med afsæt i ovenstående principper kan en telemedicinsk funktion skitseres på følgende måde:   

Nordjysk telemedicinsk servicefunktion
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Budgetoverslag for telemedicinsk servicefunktion (basisdrift) 

 

Budgetforslaget forudsætter at der fortsat samarbejdes i Nordjylland om fælles it løsninger, drift, logistik og 

support, og at opgave- og ansvarsfordelingen fra TeleCare Nord fastholdes. Budgetforslaget er baseret på 

kendte vilkår for betaling af IT-ydelser mv. og der er ikke taget højde for fornyet konkurrenceudsættelse. I 

første omgang opereres der med en model, hvor de patientsæt der allerede er indkøbt af TeleCare Nord 

uddeles efter behov uanset kommunetilknytning. På sigt skal der indenfor rammerne af servicefunktionen 

aftales en økonomisk model der forholder sig til den konkrete fordeling og finansiering af TeleKit og service 

mellem de enkelte kommuner.  

Budgettet for basisdriften dækker, at de KOL patienter der har telemedicin i TeleCare Nord fortsætter, og at 

der medtages nye patienter i det omfang der er, eller bliver ledigt udstyr indenfor den vedtagne 

budgetramme. Budgettet medtager også det tilhørende set-up vedr. IT, klargøring/genklargøring af 

patientsæt, logistik, support samt daglige drift.  

Det skal præciseres at budgetforslaget primært dækker fortsat drift af de 1400 patientsæt der allerede er 

indkøbt i regi af TeleCare Nord. Der er dog budgetteret med genanskaffelse af 50 TeleKit årligt samt afsat 

midler til genklargøring og småreparationer af eksisterende udstyr. På sigt må der forventes stigende 

omkostninger til løbende genanskaffelse på baggrund af en forventet gennemsnitlig afskrivning på 

patientudstyret på 4 år.  

Servicefunktionen er generisk og kan varetage drift af andre kronikergrupper og telemedicinsk løsninger. 

Dette vil dog være en selvstændig aktivitet og forudsætte en revision af de økonomiske rammer. 

I det følgende gennemgås elementerne i budgetoverslaget mere detaljeret.  



Løn: 
I et telemedicinsk servicecenter er der en række basisopgaver der i en driftssituation skal løses 

kontinuerligt. Bemandingen er lagt an på at der fortsat er behov for modning af driften og det må på sigt 

forventes at bemandingen kan reduceres eller optimeres. Det kan eventuelt på forhånd aftales at 

bemandingen i den telemedicinske servicefunktion efter det første år i drift genovervejes i forhold til 

opgavemængden, eventuelle nye telemedicinske projekter samt omfanget af basisopgaver i øvrigt.  

Budgetestimatet medtager tre normeringer en sundhedsfaglig, og to administrative. De tre normeringer 

varetager følgende opgavetyper:  

 Systemadministration, forvaltning og vedligehold, herunder rollen som fælles løsnings-ejer med 

ansvar for at vedligeholde og udvikle den samlede løsning. 

 Udarbejde og vedligeholde sundhedsfaglige og administrative instrukser i tilknytning til opgaver, 
kliniske arbejdsgange, sektorovergange samt nye kliniske retningslinjer og guidelines.  

 Udvikling og justering af spørgeskemaer til patienter. 

 Vedligeholde og sikre løbende sagsbehandling i forhold til den aftalte opgave og ansvarsfordeling. 

 Bestilling og koordination af softwareopdatering af patientudstyr herunder ligeledes teste nye 
versioner af Open Tele samt koordinere fejlrettelser mv. i systemet. 

 Kontraktadministration vedr. underleverandører, IT, logistik mv. 

 Løbende formidlingsaktiviteter til kommuner, sygehuse, patienter og praktiserende læger 

  Vedligehold af uddannelsessystem 

 Økonomisk styring og opfølgning samt udarbejde dagsorden, information mv. til forretningsudvalg, 

styregruppe samt øvrige referenceparter.  

Budgetforslaget indeholder ikke udgifter til personale i kommuner og region vedr. monitorering og 

opfølgning på data.  

Øvrig drift:   
I det følgende beskrives og motiveres de budgetelementer der henhører under øvrig drift. Såfremt den 

eksisterende opgave-ansvarsfordeling ændres eller der ændres i de forudsætninger der er beskrevet i det 

følgende kan dette påvirke budgettet.  

 

Open Tele supportberedskab: Der er i TeleCare Nord projektet erfaring med at der opstår 

småproblemer eller kritiske fejl som skal håndteres hurtigt. Det kunne være certifikater der udløber, nye 

bluetooth-protokoller, snitfladeproblemer til andre systemer mv. Til at undgå nedbrud eller at dele af 

systemet ikke funger hensigtsmæssigt i en længere periode, eller på andre måder hasarderer systemet er 

der afsat midler til et supportberedskab målrettet software.   

Open Tele udvikling og opdatering: Beløbet er afsat til løbende udvikling og opdatering i forhold til 

ændringsønsker til Open Tele. Der er tale om en ikke udmøntet ramme, som løbende kan udmøntes på 

baggrund af fælles prioriteringer og vedtagne principper.  

Det er erfaringen fra det nuværende projekt, at der løbende kommer ændringsønsker fra de 

sundhedsfaglige der anvender systemet i deres daglige arbejde. Disse ønsker afspejler ofte et behov for 

ændringer der kan effektivisere og minimere tidsforbruget blandt det personale i kommuner og på 



sygehusene der anvender tid til at monitorere data og som er i kontakt med borgerne ved behov. Budgettet 

til udvikling kan således godt beskæres, men det kan være et ”dyrt” sted at spare, da det vil vanskeliggøre 

en løbende effektivisering af tidsforbruget for personalet i kommuner og på sygehuse.  

Idet Open Tele ligeledes anvendes andre steder i landet vil der løbende ske udvikling af systemet, 

finansieret af andre kommuner og regioner. En sådan udvikling kræver at der med jævne mellemrum 

gennemføres en opdatering af systemet for at få glæde af ny funktionalitet.   

IT drifts aftale: Herunder er der budgetteret med driften af de servere der driver systemet, de 

nødvendige licenser, overvågning og backup, samt en system administrator der løser fælles opgaver 

relateret til IT-driften. Disse opgaver omfatter blandt andet: 

 Koordinering i relation til nationale og regionale systemer og samarbejder 

 Open Tele, herunder oprettelse/administration af brugere(ikke borgere), læger, nye 

patientgrupper, ændre brugerroller mv.  

 Løbende koordination og erfaringsudveksling med superbrugere, herunder at udsende information 

om ny funktionalitet / nye versioner til alle superbrugere.  

Klargøring, Logistik og styring af patientudstyret: Denne budgetpost dækker de udgifter der er til 

løbende klar/genklargøring af pt. udstyr, udbringning, afhentning og ombytning af udstyr samt licenser og 

drift af det bagvedliggende system der muliggør fjernbetjening/opdatering af patientudstyret. 

Budgetposten dækker over de udgifter der er forbundet med fortsat drift af de sæt der er indkøbt i 

TeleCare Nord, og som løbende genanvendes til nye patienter samt klargøring mv. af nye sæt.  

Supportaftale for sundhedsprofessionelle: Denne budgetpost dækker over den aftale der er indgået 

med Frederikshavn kommune om support for de sundhedsprofessionelle.  

Genanskaffelse af patientudstyr: Der er i det beskrevne budget afsat 500.000 til løbende genanskaffelse 

af patientudstyr. Dette svarer med de nuværende priser på udstyr til ca. 50 TeleKit.  

It-drift af kursusmiljø: Denne budgetpost dækker over de udgifter der er forbundet med at vedligeholde 

det uddannelsesmateriale der er udarbejdet vedr. KOL/velfærdsteknologi/OpenTele samt den 

administration der er forbundet med udbud af kurser. Det forudsættes at de kurser der udbydes til 

brugere/superbrugere samt generelle kurser til sundhedsprofessionelle vedr. velfærdsteknologi og KOL er 

omkostningsneutrale således at udgifter til underviser, forplejning, lokaler mv. betales af de deltagende 

kursister.  

Indkøb af reservedele samt vedligehold af pt. udstyr: Der er her budgetteret med en lille sum til at 

erstatte små ting der kan betyde at et TeleKit kan gencirkuleres og bringes ud til en ny patient efter at have 

været i brug. Det kan være der skal indkøbes en ny manchet, bruges nye batterier eller laves små 

reparationer på udstyret for at det kan genanvendes.  

Det skal igen pointeres at der i budgetforslaget kun er medtaget løbende genanskaffelse af defekt udstyr i 

begrænset omfang, idet basisdriften betragtes som en absolut minimumsløsning. 



Diverse: 
Husleje og rengøring(inkl. vand, varme, el mv.): Denne budgetpost dækker over forventningen til 

udgiften til husleje inkl. alle løbende omkostninger i forbindelse med lejemål.  

 

Rejser, møder, kurser mv.(honorering af praksis, lokaleleje, forplejning mv.): Der er her afsat 

midler til honorering af praksis ved deltagelse i møder og løbende udviklingsaktiviteter vedr. faglige 

standarder mv., midler til ekstern sundhedsfaglig bistand, lokaleleje vedr. møder og mødeforplejning samt 

diverse omkostninger i forbindelse med rejser, møder, konferencer mv.  

 

Møbler, IT mv. til driftsenhed: Denne udgift dækker de forventede udgifter til vedligehold og evt. 

indkøb af møbler samt alle løbende omkostninger forbundet med It og telefoni.  

 

Diverse (trykning, porto, pjecer mv.): Denne budgetpost dækker over forventede udgifter til genoptryk 

af pjecer og materiale til både patienter og sundhedsfagligt personale, portoudgifter samt øvrige diverse 

udgifter.  
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Telemedicin til hjertesvigtspatienter 

På hjerteområdet er hjertesvigt en sygdom, hvor der opleves stigning i sygdomsforekomsten, og hvor der 

igennem de seneste 15 år har været en fordobling i indlæggelseshyppigheden for disse patienter. Kronisk 

hjertesvigt betegner en samling symptomer og tegn på, at hjertet ikke fungerer optimalt, fordi pumpefunk-

tionen er nedsat. Hjertesvigtssygdom er kronisk og fremadskridende. De hyppigste problemstillinger o 

symptomer for en hjertesvigtspatient er åndenød og øget træthed. Pludselig vægtøgning kan desuden være 

et tegn på forværring. 

 

Der er påvist store forskelle i dødeligheden for denne patientgruppe mellem ressourcestærke og 

ressourcesvage, indenfor alle aldersgrupper, og der er påvist højere dødelighed for følgende: 

 Enlige patienter 

 Tidligere somatiske indlagte patienter, og patienter der optræder i NIP 2007-09 med KOL og 

apopleksi 

 Patienter fra Region Nordjylland (i sammenligning med Hovedstaden) 

 Gruppen af ressourcesvage pensionister, både i forhold til andre pensionister, de beskæftigede og 

andre med løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Ved en systematisk opfølgning med telemedicin, og med fokus på sygdomsundervisning og rehabiliterings-

indsatser, kan det forventes, at patienterne får en større indsigt i egen sygdom og derved motiveres til at 

tage bedre vare på sig selv med øget tryghed, empowerment og sygdomsmestring til følge. 

 

Projektet skal bidrage til et solidt vidensgrundlag for udbredelse af telemedicin til nye grupper med kroni-

ske sygdomme, og sikre en videreudvikling og modning af hele implementeringsmodellen, som er udviklet 

med TeleCare Nord KOL, til at kunne udbrede denne til nye områder. Med økonomiaftalen 2015 og sund-

hedsaftalerne 2015-2018 er der afsat konkrete midler til samarbejdsprojekter, herunder til sundhedstilbud 

på nye måder, og Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal blandt andet udbrede de gode erfa-

ringer fra TeleCare Nord til nye områder. 

 

Med TeleCare Nord er opbygget et organisatorisk fundament at tage afsæt i ved opstart af en ny patient-

gruppe. Projektet Telemedicin til hjerteinsufficiens er ansøgningens primære projekt. Såfremt der kan rej-

ses ydereligere ekstern finansiering, vil der blive igangsat mindre delprojekter med fokus på telemedicin til 

multisyge, telerehabilitering og teknologitest.  

 

Effekter og gevinster ved Telemedicin til borgere/patienter med hjertesvigt 
Med hjertesvigt opstartes en ny patientgruppe, som kan forventes at have gavn af en telemedicinsk løs-

ning, og hvor man vil forvente at se effekter både i forhold til sundhedsøkonomiske effekter og patientnære 

effekter. Med en systematisk hjemmemonitorering og opfølgning forventes mulighed for at opdage en 

eventuel forværring tidligere. Det forventes at der vil være positive gevinster ved indførelse af telemedicin 



til hjertesvigt i form af øget mestring af egen sygdom, øget livskvalitet og tryghed samt sundhedsøkonomi-

ske gevinster som færre indlæggelser og genindlæggelser, samt mindre behov for kommunale plejeydelser.  

Der er sparsom viden om effekten af telemedicin, også i forhold til hjertesvigt, og området er præget af få 

erfaringer, både nationalt og internationalt. Projektet skal være med til at skabe viden om effekterne af 

telemedicin og profilere Nordjylland som en stærk tværsektoriel platform for udvikling af telemedicin. 

Tilsagn om tilskud 
Der er givet tilsagn om tilskud fra Digitaliseringsstyrelsen på 8,8 mio. kr. Tilskuddet ydes primært til projekt-

ledelse, til understøttelse og omlægning af arbejdsgange (kursusdeltagelse) og til evaluering. Der er med 

tilskuddet derfor fuld dækning på udgifter relateret til disse omkostninger.  

Omkostninger forbundet med opstart af telemedicin til hjertesvigt 
Ved fastsættelse af omkostninger forbundet med igangsætning af hjertesvigt er der taget afsæt i TeleCare 

Nords budgetter og aftaler med leverandører, kommunale og regionale aktivitetstal (tidsregistreringer og 

ydelser) og skønnede estimater for opgjort aktivitet frem til januar 2015. Der er skaleret med afsæt i disse 

tal til at omfatte yderligere 600 borgere med hjertesvigt på telemedicin og med deltagelse af alle 11 kom-

muner og regionen. Samtidig er der nedjusteret på omkostningerne i forhold til, at der allerede er et fun-

dament at tage afsæt i. Dette gælder i forhold til afvikling af kompetenceudvikling, hvor det forudsættes, at 

der er opbyggede kompetencer i regionen og kommunerne i regi af TeleCare Nord KOL, som kan udnyttes. 

Det gælder med hensyn til udvikling af it, hvor der er en udviklet platform, OpenTele, at udvikle og bygge 

videre på, og det gælder i forhold til projektledelse, som er nedskrevet i et omfang, der matcher opgaven 

med at opstarte en ny patientgruppe i et eksisterende organisatorisk samarbejde. Det samlede budget for 

igangsætning af telemedicin til hjertesvigt udgør således en 1/3 af budgettet for KOL med 22,17 mio. kr. 

Budgettet forudsætter dog, at der er et etableret driftsfundament, og at basisdriftsbemandingen bidrager 

med ressourcer ind i hjertesvigtsprojektet, således der sker en koordinering på tværs af de telemedicinske 

indsatser for KOL og hjertesvigt. Dette gør sig blandt andet gældende i forhold til opgaven med tidsregistre-

ring og dokumentation, budget og regnskab, opgaven med at sætte hjerteprojektet i drift i forhold til ser-

vicecenterets underleverandøraftaler, samt opgaven med udarbejdelse og vedligehold af instrukser. 

Budgettet er udarbejdet ud fra princippet om en 50/50 fordeling på fælles omkostninger forbundet med 

opstart. Fællesomkostningerne omfatter udgifter til teknologi (logistik og klargøring af udstyr, support, 

telekits, den telemedicinske platform OpenTele, udvikling i forhold til at omfatte endnu en patientgruppe, 

andre varer og materialer og ekstern konsulentbistand).  

Medarbejdertimer v. opgaveudførelse ligger med en større andel af timer/løn hos kommunerne, idet 

kommunerne med opgave og ansvarsfordelingen i TeleCare Nord varetager patientuddannelsesopgaven og 

opfølgningen på borgernes telemedicinske målinger for størstedelen af borgerne. Denne fordeling vil blive 

afspejlet i den mulige modregning, som kan hentes hjem vedr. puljen til uddannelse og kompetenceløft. 

 



Samlet økonomi vedr. Hjerteprojekt 

Nationalt bidrag til Hjerteprojekt 

 

Første element er den nationale bevilling. Ovenstående tabel beskriver sammensætningen af de midler der 

er bevilliget fra nationalt hold. Denne bevilling er fast og kan som udgangspunkt ikke ændres. Dette betyder 

at såfremt der er aktiviteter i denne tabel der fravælges eller ikke gennemføres bortfalder en del af bevillin-

gen. Det nationale bidrag kan maksimalt udgøre 40% af det samlede budget. Det betyder at en nedjustering 

i det resterende budget samtidig giver en nedjustering af det nationale bidrag.  

Egenfinansiering – kommuner og region 

 

Andet elementet er projektparternes egenfinansiering i kroner. Ovenstående tabel beskriver de projektud-

gifter, der skal finansieres af kommuner og region i fællesskab og udtrykker således den samlede regning, 

der skal betales for at finansiere hjerteprojektet, som det er skitseret.  

Den samlede finansiering andrager 8.2 mio. kr. som fordeles med 50 % til regionen og 50 % til de deltagen-

de kommuner jævnfør den vedtagne fordelingsnøgle.  



 

Medfinansiering ”timer” – kommuner og region 

Det tredje og sidste element er medfinansieringen i timer. Denne del af budgettet til hjerteprojektet udgø-

res af de personaletimer det forventes, at regionen og kommunerne lægger i projektet. I nedenstående 

tabel er budgettet til medfinansieringstimer skitseret.  

 

Idet den fra TeleCare Nord gældende opgave- og ansvarsfordeling er retningsgivende for det praktiske ar-

bejde med oplæring, monitorering mv. er opgavefordelingen mellem region og kommuner her ca. 90% / 

10%. Denne fordeling afspejles naturligvis i den ”mulige modregning” som kan hentes hjem vedr. puljen til 

uddannelse og kompetenceløft i afsnittet ovenfor.  

Budget til de timer der skal leveres fra de enkelte parter i projektet er nedenfor skitseret ved en forvent-

ning om deltagelse af 11 kommuner samt regionen.  

 

 

 



Konkretisering af budgetposter 

Finansieret af digitaliseringsstyrelsen 
Uddannelse og kompetenceløft: 2.157.900,00 kr. til deltagelse 
I gangsætning af Telemedicin til hjertesvigt vil involvere nye personalegrupper i kommuner og på syge-
huse, for hvem den telemedicinske opgave er ny. Samtidig kan aktørerne dog udnytte de telemedicin-
ske ressourcer på KOL området i både opgavevaretagelse og oplæring af nye personaler. Omkostnin-
gen til kompetenceløft er derfor reduceret i både kursusomfang og i forhold til forventning om antal 
deltagere. 
Uddannelsesindsatsen omfatter én kursusdag for de telemedicinske aktører i kommuner og på sygehu-
se (beregnet med 75 i kommuner og 10 på sygehuse), én kursusdag for superbrugere (20 i kommuner 
og 8 på sygehuse), deltagelse i erfaringsbaserede klyngemøder (kommuner) og deltagelse i modulkur-
ser (8 moduler) for velfærdsteknologi for hjertesvigt (1000 deltagere, primært kommuner). Derudover 
er omkostning til afløsning ved kursusdeltagelse medtaget.   
Udvikling af modulkursus: 300.000,00 kr. til udvikling og produktion 
Der udvikles og produceres et modulkursus målrettet hjertesvigt og velfærdsteknologi til den brede 
gruppe af sundhedsfaglige medarbejdere, som kommer i berøring med borgere med hjertesvigt, der 
anvender telemedicin. Kurset produceres efter konceptet for KOL med produktion af nye film og mate-
rialer, men dog med genanvendelse af nogle kursusmoduler. 
Nyt spørgeskema til hjertesvigt: 200.000,00 kr. til udvikling 
Ved inklusion af ny patientgruppe med diagnosen hjertesvigt skal der udvikles og implementeres nyt 
spørgeskema til hjertesvigt. Dette involverer sundhedsfaglige og lægefaglige kompetencer i forhold til 
det faglige indhold og til de kliniske arbejdsgange. Derudover teknisk implementering i OpenTele. 
Konsulenter: 265.000,00 kr 
Omfatter omkostninger til bl.a. it-konsulenter, praksiskonsulenter og sundhedsfaglige konsulenter, 
som skal løfte en opgave med at bidrage til beskrivelse af og befordre implementering af projektets 
tekniske og sundhedsfaglige indhold og produkter i nye arbejdsgange. 
Husleje, arbejdspladser; 340.000,00 kr  
Dækker fælles udgifter med etablering af fælles projektledelse i gennem 2 år. 
Projektledelse: 3.600.000,00 kr.  
En fælles projektledelse på Telemedicin ved hjertesvigt udgøres af tre normeringer igennem 2 år, som 
må betragtes som et minimum for igangsætning og gennemførelse af et nyt storskalaprojekt. Den fæl-
les projektledelse er samtidig afhængig af at kunne trække på ressourcer i basisdriftsbemandingen. 
Den fælles projektledelse har ansvaret for udviklingen af og fremdriften af projektet, herunder udvik-
ling af opgave og ansvarsfordelingen på hjertesvigt, beskrivelse af det sundhedsfaglige indhold, herun-
der inklusionskriterier, beskrivelse af og igangsætning af de tekniske løsninger, i samarbejde med ba-
sisdriften at varetage kontakt til leverandører, sikre og koordinere implementering i kommuner, på 
sygehuse og i almen praksis. Derudover har projektledelsen en koordinerende funktion omkring den 
forskningsmæssige del i forhold til Aalborg Universitet. Desuden tilkommer økonomistyring og afrap-
portering til Digitaliseringsstyrelsen.  
Evaluering: 2.000.000,00 kr.  
Med øje for at et nyt projekt skal bidrage til et styrket videns og beslutningsgrundlag for at udbrede 
telemedicin til nye patientgrupper og områder, er forskningsmæssig evidens for effekten af en indsats 
en styrke og vil kunne bidrage til dette beslutningsgrundlag samt medvirke til, at Nordjylland opnår 
anerkendelse nationalt og internationalt på det telemedicinske område.  
Allerede nu har TeleCare Nord bevågenhed internationalt. Der indgås derfor et forskningssamarbejde 
med forankring ved Aalborg universitet, som skal belyse effekterne af telemedicin til hjertesvigtspati-
enter og med særligt fokus på effekt på sårbare patienter/borgere. 
I den første fase af projektperioden vil evalueringen blive designet og tilrettelagt således, at der foku-



seres både på det patientrelaterede, det sundhedsøkonomiske og det organisatoriske, og med afsæt i, 
at de forskningserfaringer og delresultater, der allerede findes med TeleCare Nord udnyttes så vidt 
muligt. Dette er delresultater, som bl.a. beskriver øget livskvalitet for deltagerne og styrket empower-
ment. Forskningen tilrettelægges ud fra den præmis, at dette kan finde sted i et organisatorisk set-up, 
som skal afspejle, hvordan ordinær drift vil se ud. I den indledende fase til projektet nedsættes en ar-
bejdsgruppe, som beskriver et forskningssamarbejde, der kan finde sted indenfor projektperioden på 2 
år. Der vil evt. blive tale om post-doc ansættelser. 
 

 

 

Projektparternes medfinansiering (Timer) 
Løn til eget personale – kommuner: 4.655.900,00 kr 
Omkostningen afspejler den faktiske opgave og ansvarsfordeling i TeleCare Nord på KOL, hvor kom-
munerne med afsæt i aftalt opgave og ansvarsfordeling løfter en væsentlig telemedicinsk opgave. Det 
er kommunerne, som inkluderer og oplærer borgeren og følger op på de telemedicinske data for stør-
stedelen af patientgruppen. Dette forventes tilsvarende i hjertesvigtsprojektet, men er dog endnu ikke 
aftalt.  Der er derfor en større udgift på kommunesiden i forhold til medfinansiering i form af timer, 
idet en væsentlig del af patientuddannelsen ligger i kommunen. Dette forhold afspejles til gengæld 
også i fordelingen af de tildelte projektmidler, hvor kommunerne vil modtage en større andel til dæk-
ning af timer i forbindelse med kompetenceudvikling (kursusdeltagelse) i og med flere personaler i 
kommunerne løfter opgaven. 
Den telemedicinske opgave omfatter inklusion og oplæring af borgere i eget hjem eller i grupper (2,5 
timer pr. borger), kontakt med support og øvrige aktører, opfølgning på borgerens telemedicinske data 
to gange om ugen (gennemsnits opfølgning pr. borger: 15 min.) og følgende løbende kontakt til borge-
ren. Kompetencerne er på sygeplejefagligt niveau. 
Løn til eget personale – region: 446.500,00 kr. 
Omkostningen afspejler den faktiske opgave og ansvarsfordeling i TeleCare Nord på KOL, hvor sygehu-
sene identificere og henviser patienter til det telemedicinske tilbud, samt varetager opfølgningen på 
de telemedicinske data for en mindre andel af målgruppen (estimeret til 10%). Dette kan være patien-
ter som på grund af forværring i sygdommen har behov for en tættere opfølgning i specialiseret regi i 
en periode. Den gennemsnitlige opfølgning er på 15 min. v. sygepl. og 5 min v. læge. 
Kompetencerne er på sygeplejefagligt niveau og lægefagligt niveau. 
 

 

Projektparternes egenfinansiering (Kroner, med 50/50 fordeling ml. region 
og kommuner)  
 
Logistik og klargøring 343.000,00 kr. 
Med afsæt i aftale med logistikleverandør, som omfatter klargøring af udstyr og MDM løsning er skale-
ret op til at omfatte yderligere 600 patientpakker  
Levering, ombytning og hjemtagning 576.000,00 kr. 
Der er aftale med logistikleverandør om enhedspris for levering, ombytning og hjemtagning. Dette er 
beregnet for 500 nye leveringer i projektperioden (med afsæt i at der laves forskning med en kontrol-



gruppe, som derfor i første omgang ikke skal have leveret udstyr, og at der vil være frafald), og med en 
forventning om, at der i projektperioden vil være behov for ombytning eller hjemtagning hos op til 
10% af borgerne.  
Support: 174.000,00 kr. 
Frederikshavn kommune løser i TeleCare Nord KOL i resterende projektperiode supportopgaven på 
vegne af alle aktører. Der er taget afsæt i denne supportaftale og skaleret op med 600 nye brugere. 
600 nye TeleKit: 6.000.000,00 kr. 
Omkostningen for det telemedicinske udstyr,TeleKit, er beregnet med 10.000 kr. pr stk. Der er bereg-
net for 600 nye TeleKit, som omfatter en tablet, blodtryksapparat,  saturationsmåler (iltmætning) og 
vægt, alle med bluetooth. Ved opstart af hjertesvigt forventes anvendelse af samme apparatur.  
OpenTele: 175.000,00 kr. 
Med en ny patientgruppe skal OpenTele tilpasses og udvikles til at kunne omfatte dette. Brugergræn-
sefladen for de sundhedsfaglige skal udvikles.  
IT-drift: 200.000, 00 kr. 
Der skal lægges en ny patientgruppe på driftsserveren.  
Øvrig drift (pjecer, porto mv.): 350.000,00 kr.  
Med afsæt i TeleCare Nord KOL er skønnet en omkostning i forhold til øvrig drift, som omfatter udar-
bejdelse og tryk af informationsmaterialer til både patienter/borgere, til sundhedsfaglige og øvrige 
interessenter. Samt kursusmaterialer. Porto udgør en væsentlig omkostning v. udsendelse af materia-
ler til 600 borgere. Derudover omfatter dette befordring, rejser og konferencer. 
Ekstern konsulenthjælp – Business Case: 250.000,00 kr. 
Der er afsæt midler til ekstern konsulenthjælp, bl.a. ved udarbejdelse af Business Case. Ved afslutning 
af projektet skal der udarbejdes en business case. 
Uddannelse (lokaler, forplejning, undervisere mv. ): 140.000,00 kr.  
Omkostninger forbundet med afvikling af kursusaktivitet for kommunale og regionale medarbejdere 

som har en telemedicinsk opgave. Denne omkostning omfatter afholdelse af superbrugerkurser, og 

kursus for telemedicinske aktører. 
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Deltagerliste 
Navn Titel Sted

1 Alice Bomholt Nielsen Faglig koordinator Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

2 Anders Broholm Andersen Udvalgsformand Sundhedsudvalget

3 Anders Ferløv Andersen Afdelingsleder Projektafdelingen og integrationsteamet, Center for 
Arbejdsmarked

4 Birgitte Kvist Afdelingsleder Sundhedscentrene, Center for Sundhed og Pleje

5 Flemming Søborg Centerchef Center for Arbejdsmarked

7 Heidi Juel Frederiksen Afdelingsleder Ledighedsafdelingen, Center for Arbejdsmarked

8 Jannie Mose Pedersen Faglig koordinator Specialteamet, Center for Arbejdsmarked

9 John Karlsson Udvalgsformand Arbejdsmarkedsudvalget

10 Jon Rode Jørgensen Faglig koordinator Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

11 Jytte Egetoft Thøgersen Centerchef Center for Sundhed og Pleje

12 Jytte Heisel Afdelingsleder Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

13 Lars Krogsgaard Faglig koordinator Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

14 Lis Rønholt Haga Afdelingsleder Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

15 Louise Rohde Ac medarbejder Styringsenheden, Center for Arbejdsmarked

16 Marianne Skrubbeltrang Chefkonsulent Center for Sundhed og Pleje

17 Mette Krog Dalsgaard Jobcenterchef Center for Arbejdsmarked

18 Mette Neist Afdelingsleder Specialteamet, Center for Arbejdsmarked

19 Natascha Larsen Viese Gejhede Ergoterapeut Projektafdelingen, Center for Arbejdsmarked

20 Rikke Albrektsen Direktør Center for IT, Digitalisering og velfærdsteknologi, Center 
for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykia-
tri, Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Ledel-
sessekretariatet

21 Rikke Møller Faglig koordinator Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

22 Sisse Kit Jensen Faglig koordinator Forsikrede ledige, Center for Arbejdsmarked

23 Susan Christensen Adm. sekretær Styringsenheden, Center for Arbejdsmarked

24 Tanja Bigum Jacobsen Faglig koordinator Kontanthjælp, Center for Arbejdsmarked

25 Tina Skou Meinertz Ac medarbejder Styringsenheden, Center for Arbejdsmarked

26 Gitte Rise Faglig koordinator Sygedagpenge, Center for Arbejdsmarked

27 Taija Vangsø Erichsen Afdelingsleder Center for Unge

28 Arthur Corneliussen Centerchef Center for Unge

29 Britta Andersen Afdelingsleder Center for Unge

31 Anne Marie Nielsen Sundhedsvejleder Center for Sundhed og Pleje

32 Dorte Susanne Petersen Sosu-assistent Center for Sundhed og Pleje

33 Britta Andersen Glargard Afdelingsleder Misbrugsbehandling, Center for Handicap og Psykiatri

34 Jens Peter Aagaard Gam Afdelingsleder Socialenheden, Center for Social- og Sundhedsmyn-
dighed

35 Susanne Thaarup Afdelingsleder Aktivitet og træning, Center for Sundhed og Pleje

36 Helle Yding Kooij Gruppeleder Træningscentre, Center for Sundhed og Pleje

37 Malene Ryberg Christiansen Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

38 Anna Brita Nedergaard Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

39 Liselotte Noer Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

40 Marianne Bagh Jørgensen Sygeplejerske Sundhedscentre, Center for Sundhed og Pleje

41 Karen Eriksen Konsulent KL

42 Lene Dørfler Konsulent KL
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arbejdsmarkedsparathed



Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

 
Formål
Formålet med temadagen er at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet mellem sund-
heds- og beskæftigelsesområdet. Til temadagen er inviteret ledere, medarbejder og politikke-
re med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget, Center for arbejdsmarked, 
Center for sundhed og pleje, Center for Unge og Center for Social og Sundhedsmyndighed. 

Dagen faciliteres af Karen Karlsson Eriksen og Lene Dørfler fra Center for Forebyggelse i Praksis, KL 
og vil være en vekslen mellem oplæg, idéudvikling og gruppedrøftelser

Karen Karlsson Eriksen, Konsulent 
Karen har været projektleder for Fødevarestyrelsens indsats for at fremme sund mad 
og måltider hos børn og unge. Hun har organiseret den landsdækkende rådgivning af 
kommuner og været koordinator for Fødevarestyrelsens Alt om kost rejsehold.

Karen er cand.scient. i Human ernæring og har kurser i bl.a. netværksdannelse, 
coaching og projektledelse.

Lene Dørfler, Konsulent
Lene kommer fra en stilling som sektionsleder i Silkeborg Kommune, hvor hun havde 
ansvaret for udviklingen og den tværgående organisering af den sundhedsfremmende 
og forebyggende indsats siden 2007, herunder også udviklingen af samarbejdet med 
hospitaler og praksis. Derudover har Lene mange års erfaring som underviser i syge-
plejerskeuddannelsen.

Lene er cand.scient.san. og har en grunduddannelse som sygeplejerske. Lene har desuden syste-
misk lederuddannelse og projektlederuddannelse.

Dagens program:

13:00-13:15 
Samarbejde mellem sundhed og beskæftigelse i Frederikshavn.
Hvorfor mødes vi i dag og hvor skal vi arbejde hen imod. 
Velkomst ved Direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune

13:15-13:25 
Introduktion til dagens program.
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

13:25-13:45 
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Frederikshavn. 
Kort overblik med hvilke tilbud sundhedscenteret har til borgene og hvilke målgrupper arbejds-
markedsområdet henvender sig til. 
Oplæg ved Afdelingsleder Birgitte Kvist, Center for Sundhed og Pleje og Centerchef Flemming Sø-
borg, Center for Arbejdsmarked.

13:45-14:15 
Borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed. 
Hvilke sundhedsudfordringer har borgerene uden for arbejdsmarkedet, og hvilke indsatser anbefa-
ler Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, at kommunen iværksætter. Erfaringer fra andre kom-
muner på samarbejde mellem sundhed- og beskæftigelsesområdet.
Oplæg ved Center for Forebyggelse i Praksis

14:15-14:30 
Pause

14:30-15:10 
Kommunens kerneopgave for den sundhedsudfordrede borger uden for arbejdsmarkedet.
Med udgangspunkt målgrupperne: 
  1. Sygedagpenge og fleksjobbere 
  2. Kontanthjælpsmodtagere
  3. Unge 

Drøftes i grupper 
  • Hvordan samarbejder vi nu om målgruppen?
  • Hvilke udfordringer er der i samarbejdet?
  • Hvilke behov er der for nye sundhedsindsatser? 
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

15:10-15:30 
Ideer til udvikling af samarbejdet på tværs i Frederikshavn.
Opsamling fra gruppedrøftelserne på vilkår og potentialer for samarbejdet mellem sundheds- og 
beskæftigelsesområdet og ideer til ny samarbejdsflader.
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

15:30-16:10 
Konkretisering af samarbejdsmulighederne fremover.
I grupperne drøftes ideerne til nye samarbejdsflader, hvad kræver det af sundheds- og arbejds-
markedsområdet, hvordan kan der arbejdes videre med ideerne. Konkretisering af mindst én ide i 
en konkret handleplan, der kan præsenteres for plenum. 

16:10-16:30 
Udvikling af samarbejdet i Frederikshavn i fremtiden.
Opsamling i plenum på gruppernes konkrete forslag til fremtidige samarbejdsmuligheder.
Ved Lene Dørfler og Karen Eriksen, konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL

16:30- 17:00 
Vejen videre efter i dag.
Ved Direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune
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