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1. Orientering om diabetesområdet 

Sagsfremstilling
I det følgende gives en kort orientering om indsatsen på diabetesområdet i 
Frederikshavn Kommune.
 
Børn og unge under 18 år er omfattet af tilbud i sygehusregi. Sygehus Vendsyssel 
tilbyder en gang årligt sundhedsplejersker, pædagoger lærer mfl. information om 
udvikling på området. 
For småbørn fra 0-6 år er det børneambulatoriet der kan undervise personalet i 
institutionerne om diabetes. For skolebørn i alderen 6-15 år tilbyder 
skolesundhedsplejerskerne at undervise i klasser hvor der er et barn med diabetes. 
Selve behandlingen af børn fra 0-15 år er forældrene ansvarlige for sammen med 
sygehuset. Nogle lærere samt pædagoger vil gerne være behjælpelige med at 
huske barnet på blodsukkermåling og insulintagning i de timer de er i 
skole/institution.
De 15-18 årige har ingen tilbud om sundhedspleje, hvorfor deres tilbud alene er i 
sygehusregi og egen læge.
 
Sundhedscentrene tilbyder rehabilitering til borgere med en kronisk sygdom 
indenfor hjertekar, KOL, kræft og diabetes type 2, efter lægehenvisning, jf. 
sundhedsaftalerne for borgere over 18 år.
Målgruppen for diabetes type 2 rehabilitering er alle borgere i Frederikshavn 
Kommune, uanset alder og etnisk herkomst, med en diagnosticeret type 2 diabetes 
med en lægehenvisning.
 
Når sundhedscentret modtager en henvisning fra læge eller sygehus, vil borgeren 
blive indkaldt til en indledende samtale ved en af sundhedscentrenes 
diabetessygeplejersker. I denne samtale vil der blive lagt en plan for et individuelt 
forløb, der tager udgangspunkt i borgerens behov. Formålet er at hjælpe borgeren 
til størst mulig livskvalitet på trods af en kronisk sygdom.
 
Sundhedscentrene tilbyder henviste borgere med type 2 diabetes hjælp til at styre 
deres diabetes, så den ikke styrer dem.
 
Målet med diabetes type 2 rehabilitering er:

·         At få større viden omkring diabetes
·         At få redskaber til at kunne forstå kostens sammensætning og 

dennes indvirkning på blodsukrene
·         At borgeren lærer, hvordan kost og motion kan være med til at 

regulere diabetes
·         Støtte og vejledning i at leve med diabetes
·         Lære at måle blodsukre og forstå dem
·         Gøre borgeren opmærksom på de forskellige kontroller, som bør 

følges årligt
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/28068
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mank
 Besl. komp: SUU
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Diabetes type 2 rehabilitering planlægges individuelt og kan indeholde:
·         Individuelle samtaler med en diabetessygeplejerske
·         Undervisning i hvad diabetes er og hvordan man lever med den
·         Diætistsamtaler og -vejledning
·         Hjælp til rygestop
·         Træning - fysisk træning er en væsentlig del af behandlingen. Der 

tilbydes et forløb, med træning 2 gange om ugen i max 12 uger ved 
Kommunens Træningscentre.

 
Sundhedscentrene arbejder sammen med diabetesforeningen og der er bl.a. en 
netværksgruppe for diabetikere den 2. tirsdag i hver måned på Sundhedscenter 
Skagen. Flere af de sygdomsbekæm�pende foreninger har i samarbejde med LOF 
etableret opfølgningshold med træning.
 
På Sundhedsudvalgsmødet d. 10. november vil Sundhedscentrets 
diabetessygeplejerske og områ�deleder for Sundhed og Sygepleje give en 
uddybende orientering om arbejdet på diabetesområdet.
 

Beslutning Handicaprådet den 26. oktober 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved Bruus. I stedet mødte Birte 
Pedersen og Dorthe Smidt.
 

Indstilling
Socialdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Udvalget tager orienteringen taget til efterretning – orienteringen gives tillige i 
Handicaprådet.
Formanden holder møde med Diabetesforeningen.
 
Indsats vedr. diabetesområdet tages op i KLU i forhold til samarbejde mellem 
sektorerne.
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2. Status medfinansiering Oktober 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 10 måneder, i forhold til det 
periodiserede budget.
 
Det periodiserede budget er tilrettet med de budgetmæssige ændringer der er 
foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen 31.08.2015. Budgettet er således 
tilført ca. 13,8 mio. kr.
 
Der ses pt. et netto merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til det periodiserede 
budget.
Ved budgetlægningen for 2015 afsatte udvalget en reservepulje på 2,3 mio. kr. til 
imødegåelse af et evt. merforbrug på dette område. Denne skal modregnes i 
ovenstående
 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller ar Udvalget tager orienteringen til 
efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
Medfin. graf - 31.10.2015.pdf (dok.nr.177346/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/30492
 Forvaltning: økc
 Sbh: bohn
 Besl. komp: SUU
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3. Opfølgning på mødet med Det fysiske Sundhedspanel vedr. 
"Den kompetente Borger"

Sagsfremstilling
 
Den 6. oktober 2015 havde Sundhedsudvalget dialog med Det fysiske 
Sundhedspanel om ”Den kompetente borger”. 
 
Mødet tog udgangspunkt i Sundhedspolitikken som trækkraft, hvor en af 
rammesætningerne er ”Den kompetente borger. 
 
Casen om ”Søren” dannede baggrund for en gruppedrøftelse om: 
·         Hvordan skaber borgeren egen-kompetence? 
·         Hvad skal der til set fra din stol? 
·         Hvad kan i bidrage med? 
 
Der var en god, aktiv og positiv dialog. Opsamling på de mange input kan ses i 
vedhæftede bilag. 
 
Sundhedsudvalget drøfter opfølgning på inputtene fra Det fysiske Sundhedspanel.
 

Indstilling
 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter inputtene og 
opfølgning efter mødet med Det fysiske Sundhedspanel
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Inputtene fra mødet bruges som afsæt til det videre samarbejde med Børne- og 
ungdomsudvalget vedr. børn og unges sundhed.
 

Bilag
Opsamling fra møde 6. oktober 2015 i Det fysiske Sundhedspanel.pdf (dok.nr.176857/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/6410
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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4. Investeringsprojekt i den tidlige indsats i sundhedsplejen

Sagsfremstilling
Den 7. oktober 2015 blev budgettet for 2016 og overslagsårene vedtaget for 
Frederikshavn Kommune. I budgettet er der afsat en bevilling på 2 mio. kr. til et 
investeringsprojekt til en ekstraordinær indsats i forhold til den tidlig indsat i 
sundhedsplejen.  
Forud for det vedtagene budget er der foretaget en gennemgang af Frederikshavn 
Kommunes ydelser på sundhedsplejens spæd-og småbørnsområde, hvor 
ydelserne er blevet sammenholdt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og 
forebyggelsespakker. Der peges i denne forbindelse på følgende fire indsatstyper 
som forudsætninger for en sammenhængende og tidlig indsats på området.
 

1.      Graviditetsbesøg til alle
Tilbud om besøg af sundhedsplejersken mellem 6. og 7. graviditetsmåned til alle. 
Besøget har primært til formål at rådgive og vejlede de kommende forældre, 
herunder vurdere behovet for yderligere støtte ved sundhedsplejerske eller andre 
fagpersoner, sekundært at etablere en tidlig kontakt til forældrene, som basis for 
samarbejdet med familien efter fødslen. 
 
Beregnet driftsomkostning er 267.000 kr. 
 

2.      Behandlingstilbud til forældre med efterfødselsreaktioner af alvorlig 
karakter

Landsdækkende tal peger på, at 10 -14 % af nybagte mødre og omkring 7 % af 
nybagte fædre får en efterfødselsreaktion. De foreløbige resultater af mødernes 
screening for efterfødselsreaktioner i Frederikshavn Kommune peger på, at tallet er 
tilsvarende landsgennemsnittet. I dag er behandlingstilbuddet henvisning fra 
praktiserende læge til psykolog eller psykiater, hvor begge tilbud er forbundet med 
lange ventetider og eventuel egenbetaling. 
 
Den alvorlige efterfødselsreaktion udgør en alvorlig belastningsfaktor for tilknytning 
mellem barn og den ramte forælder, og kan få varig konsekvens for barnets 
hjerneorganiske og emotionelle udvikling. 
 
Beregnet driftsomkostning er 540.000 kr. eksklusiv lokaleomkostninger 
 

3.      Tilbud til udsatte og sårbare gravide samt spæd-og småbørns 
forældre

Forskning vidner om, at det kan have alvorlige udviklingsmæssige konsekvenser 
for børn og unge at vokse op i familier med sociale, medicinske eller psykologiske 
problemstillinger af mere kompleks karakter. Forældrene vil ofte have fokus på 
deres egne vanskeligheder og have manglende overskud til at støtte børnene i 
deres udvikling. Børn og unge fra disse familier vil som resultat heraf ofte opleve 
forskellige former for omsorgsvigt. 
Af Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger til svangreomsorgen” fremgår, at det i forhold 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/30112
 Forvaltning: BK
 Sbh: groj
 Besl. komp: SUU
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til gravide kvinder med sociale, medicinske eller psykologiske problemstillinger af 
mere kompleks karakter, anbefales at give et udvidet tilbud som involverer 
tværfagligt/ tværsektorielt samarbejde, med det formål at sikre den gravide den 
nødvendige støtte og omsorg i forhold til såvel obstetriske som sociale og 
psykologiske risikofaktorer.
 
Frederikshavn Kommunes tilbud vil skulle henvende sig til familier med de 
beskrevne belastningsfaktorer. Målgruppen antages på baggrund af såvel statiske 
data samt erfaringer fra tilsvarende tilbud i andre kommuner, at udgøre mellem 5 
og 10 % af en fødselsårgang, dvs. mellem 24 og 47 familier årligt i Frederikshavn 
Kommune
 
Familiernes behov for støtte vil være individuelle, hvad angår såvel omfang som 
varighed, men som udgangspunkt skal familierne følges fra tidlig graviditet og indtil 
barnets 2. leveår. Tilbuddet vil basere sig på erfaringer og inspiration fra en model 
”Minding the baby”, hvor der er evidens for at forældrenes relations kompetence og 
forældreevne generelt forbedres. Der er tale om en ”hjemme hos” model, hvor der 
af en tværfaglig personalegruppe tages vare på familiernes samlede 
problemstillinger af sundhedsmæssig og socialøkonomisk karakter.
 
Etableringen af et behandlingstilbud vil være inddelt i to faser. Første fase vil bestå 
af en modeludvikling for såvel den konkrete og individuelle indsats i forhold til den 
enkelte gravide, samt for det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde internt i 
Frederikshavn Kommune og eksternt i forhold til fødestederne, jordemødrene og 
praksislægerne. I udviklingen af samarbejdet skal der indgås de nødvendige 
samarbejdsaftaler herunder fælles forpligtende handleplaner, der er forudsætninger 
for en tidlig opsporing af de udsatte gravide, og for at aktørerne i den samlede 
svangreindsats arbejder målrettet og koordineret. Anden fase vil være en egentlig 
etableringsfase, henimod ordinær drift. 
 
Beregnet driftsomkostning årligt kr. 2.078.00. I driftsomkostningerne er inkluderet 
ejendomsudgifter på 267.000 kr. til leje af matrikel på 120-150 kvm. med plads til 3-
5 medarbejdere. Ejendomsudgifterne er ifølge Ejendomscentret et udtryk for en 
forventet maksimum udgift, hvorfor de reelle ejendomsudgifterne ved en etablering 
kan være mindre end det angivet beløb.
 
 

4.      Hjemmebesøg i småbørnsalderen til alle
Sundhedsstyrelsens vejledning angiver, at kommunen kan tilbyde hjemmebesøg til 
børn udover første leveår. Det anbefales i vejledningen, at der tilbydes besøg i 
småbørnsalderen med henblik på at forebygge udvikling af overvægt, og tilbyde råd 
og vejledning i forhold til familiens og barnets trivsel, sunde levevis og forebyggelse 
af ulykker. 
 
Af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt fremgår der således også 
som udviklingsniveau for førskolebørnene, en anbefaling om at; ”alle familier i 
kommunen tilbydes et sundhedsplejerske besøg i hjemmet”.  Det er tilsvarende 
erfaringen blandt fagpersonale, at forældrenes udfordringer i forhold til 



Sundhedsudvalget - Referat - 10. november 2015 Side 10 af 23

forældreopgaven ændrer sig markant i løbet af barnets andet leveår, hvor både 
barnets mobilitet og selvstændighedsudvikling kræver helt andre sider af 
forældrefunktionen end spædbarnstiden. Det kan således anbefales, at familierne 
tilbydes besøg ved 1 ½ år og ved 3 års alderen.
 
Beregnet driftsomkostning for hvert besøgstilbud 267.000 kr. 
 
Etableringsudgifter 
Supplerende til de beregnede driftsomkostninger for de fire indsatser skal tillægges 
etableringsudgifter ved tilbud til udsatte og sårbare gravide på ca. 1.000.000 kr. og 
mellem 20.000 og 100.000 kr. til de øvrige indsatser. Etableringsudgifter – og 
muligheder for at begrænse dem mest muligt skal bl.a. drøftes med 
Ejendomscenteret og Center for IT-, digitalisering og velfærdsteknologi inden 
iværksættelse af tilbud. Etableringsudgifterne kan få konsekvens for hvornår det 
enkelte tilbud kan startes op i 2016.
 
Ved en prioritering mellem de beskrevne indsatser kan det tillægges vægt, at to af 
tilbuddene (behandlingstilbud til forældre med efterfødselsreaktioner og tilbud til 
udsatte og sårbare gravide) henvender sig til borgere med et på forhånd defineret 
behov, for en særlig støtte eller behandling, og for begge grupper behov der ikke 
imødekommes tilstrækkeligt i dag. Karakteristisk for de to tilbud er endvidere at der 
er forskningsmæssigt belæg for, at de belastningsfaktorer tilbuddene retter sig 
imod, har afgørende betydning for børnenes samlede sundhedstilstand.
 
Det kan endvidere anbefales, at der ved udvikling af nye tilbud, også udvikles 
modeller til kontinuerligt at indhente og dokumentere brugernes oplevelse af 
tilbuddets kvalitet og eventuel anden specifik viden af betydning for videreudvikling 
og tilpasning af tilbuddene.
 
 

Handicappolitiske konsekvenser
 
 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der enten:
 

·     igangsættes etablering af et tværfagligt tilbud til sårbare gravide samt 
spæd- og småbørnsforældre efter de ovenfor beskrevne principper og til 
en målgruppe på omkring 5 % af en fødselsårgang (jf. punkt 3).

 
eller der alternativt:

 
·     igangsættes etablering af et tværfagligt tilbud sårbare gravide samt spæd- 

og småbørnsforældre (jf. punkt 3), men til en størrelsesmæssigt mindre 
gruppe på omkring 3 % af en fødselsårgang (beregnet driftsomkostning 
1.550.000 kr.). 



Sundhedsudvalget - Referat - 10. november 2015 Side 11 af 23

·     at der indenfor den resterende budgetramme indfases hjemmebesøg i 
småbørnsalderen (jf.punkt4) eventuelt så der til de 3 årige tilbydes 
konsultation, hvilket er mindre udgiftsdrivende end hjemmebesøg

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Indstillingens pind 2 og 3 tiltrædes.
 
Forvaltningen bedes holde fokus på lavere etableringsomkostninger. 
 
Der følges op på det valgte tilbud.
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5. Projekt vedrørende forløbsprogram for mennesker med 
psykiske lidelser

Sagsfremstilling
Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune har, sammen med syv andre nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland, udarbejdet en ansøgning til satspuljen 
”Forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom”.
 
Der er afsat 5,9 mio. kr. til puljen i 2016, som kan søges af landets regioner i 
samarbejde med flere af regionens kommuner. Ansøgerne kan forvente svar i løbet 
af november 2015.
 
Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet fremlægges for Socialudvalget og 
Sundhedsudvalget allerede nu, så projektet kan startes op til januar 2016, hvis 
midlerne bevilges af Socialstyrelsen. 
 
 
Om satspuljen
Formålet med satspuljen ”Forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom” er 
at understøtte kommuner og regioner i udarbejdelsen af forløbsprogrammer for 
specifikke målgrupper indenfor psykiatrien. 
 
Forløbsprogrammer er kendt fra sundhedsområdet, og er en beskrivelse af den 
samlede indsats i forhold til en given målgruppe af borgere samt en præcis 
beskrivelse af opgavefordelingen mellem alle involverede parter.
 
Forløbsprogrammet i projektet skal udarbejdes med afsæt i en generel model for 
forløbsprogrammer, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Modellen er en skabelon, 
som kommuner og regioner kan tage udgangspunkt i, og den er udarbejdet, så den 
kan tilpasses lokale forhold og specifikke målgrupper.
 
 
 
Region Nordjyllands ansøgning til puljen
 
I ansøgningen til satspuljen har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner 
valgt at beskrive et projekt, som retter sig mod borgere med bipolar affektiv 
sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv psykose). Det er endvidere valgt, at 
projektet skal rette sig mod borgere i alderen 18 til 40 år.
 
Formålet med projektet er at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for 
mennesker med psykiske lidelser på tværs af region, praksissektor og kommuner 
og på tværs af sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
 
Formålet skal opnås gennem udvikling af et systematisk lokalt forløbsprogram, hvor 
der blandt andet skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan region, kommuner og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/28657
 Forvaltning: CHP
 Sbh: nikn
 Besl. komp: SUU
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praksissektoren samarbejder. Der lægges vægt på, at der udvikles en ramme for 
samarbejdet, som med mindre justeringer kan anvendes til forløbsprogram i forhold 
til andre relevante målgrupper.
 
I ansøgningen fra Region Nordjylland ansøges der om 1,9 mio. kr. fra satspuljen. 
Derudover skal regionen og de deltagende kommuner bidrage med en 
medfinansiering. For kommunerne er finansieringen på samlet cirka 214.000 kr. 
årligt fordelt på befolkningsgrundlag. 
 
Størstedelen af midlerne bidrages gennem frikøb af medarbejdere og ledere til 
kompetenceudvikling og vidensdeling. Der er endnu ikke et præcist overblik over 
projektets økonomi, men den kommunale medfinansiering i Frederikshavn 
Kommune vil findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
 

Beslutning i Handicaprådet den 28. oktober 2015
Handicaprådet anser Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet, som et løft 
på området.
Udbygning af kompetencer og efteruddannelse ser Handicaprådet generelt som 
væsentligt
for, at Frederikshavn Kommune kan opretholde sit høje niveau på handicap- og 
psykiatriområdet. Handicaprådet anbefaler derfor deltagelsen i projektet.
 
 

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Orienteringen tages til efterretning.
 
 

Bilag
Ansøgning vedr. forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv lidelse.pdf (dok.nr.176617/15)
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6. Orientering - Lægehenvisninger til kommunale tilbud

Sagsfremstilling
Resume

Kronisk syge med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme kan få hjælp til et 
bedre liv på kurser og træningsforløb i deres kommune, men rigtig mange 
praktiserende læger henviser ikke patienterne til de kommunale 
sundhedstilbud. I gennemsnit blev der på landsplan i 2014 kun henvist 13 
patienter pr. praktiserende læge. Det svarer til, at lægerne henviste under en 
halv procent af borgerne.

Det viser en ny Momentum-analyse, der dækker alle henvisninger til 
kommunale sundhedstilbud via det elektroniske henvisningssystem MedCom i 
2014. Analysen er begrænset til de 69 kommuner, hvor systemet er 
implementeret og omfatter 22.039 henvisninger fra i alt 1.653 læger med 
ydernummer.

Markant i analysen er, at der er meget stor forskel på, hvor mange 
henvisninger de enkelte læger laver.
 
Sundhedsudvalget gøres her opmærksom på Momentum-analysen og 
orienteres om resultaterne for lægehenvisninger til kommunale tilbud i 
Frederikshavn Kommune
 

Positive resultater i Frederikshavn
På nedenstående landkort ses antallet af lægehenvisninger pr. 1000 borgere i 
landets kommuner.
Det er meget positivt, at lægerne i Frederikshavn Kommune er i den kategori, 
hvor lægerne henviser flest borgere til kommunale tilbud.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1444
 Forvaltning: CSP
 Sbh: mskr
 Besl. komp: SUU
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Det er kendt fra studier, at hvis lægen har et personligt kendskab til de kommunale 
tilbud og har tillid til dem, så har det betydning for hans henvisning til dem. 
Den allervigtigste forklaring på de store variationer i henvisningerne på landsplan, er 
lægernes tillid og kendskab til de kommunale sundhedstilbud. Derfor er et godt 
samarbejde mellem kommuner og læger centralt i forhold til at give borgerne et 
kommunalt tilbud i lokalområdet.
 
Hele teksten kan læses på:

http://www.kl.dk/Momentum/momentum2015-17-2-id190470/?n=0
 
 
I Frederikshavn Kommune er Sundhedscentrene aktuelt i gang med et møder i 
Frederikshavn, Skagen og Sæby med de lokale læger, hvor der netop er fokus på 
kommunens tilbud.
 

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget orienteres om 
Momentum-analysen og resultaterne for lægehenvisninger til kommunale tilbud i 
Frederikshavn Kommune
 
 
 

http://www.kl.dk/Momentum/momentum2015-17-2-id190470/?n=0
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Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Taget til efterretning.
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7. Orientering om KLs udspil "Sammen om Sundhed"

Sagsfremstilling
Resume
Kommunernes Landsforening (KL) har netop lanceret et nyt udspil på 
sundhedsområdet ”Sammen om Sundhed”.
 
Formålet med udspillet er at pege på de udfordringer, vi står med i det 
samarbejdende sundhedsvæsen samt at anvise nogle mulige løsninger til at 
forbedre samarbejdet i sundhedsvæsenet og kvaliteten i det nære sundhedstilbud.
 
Sundhedsudvalget orienteres her om det nye udspil og drøfter, hvordan udspillet 
kan anvendes som trækkraft lokalt i Frederikshavn Kommune og i samarbejdet 
med regionen, praksissektoren, med patientforeninger og private aktører.
 
 
”Sammen om Sundhed”
Udspillet ”Sammen om sundhed” indeholder 41 konkrete anbefalinger til både 
regeringen, kommunerne, regionerne og andre aktører på sundhedsområdet.

Hovedanbefalingerne er:

 Indsatsen for de ældre medicinske patienter skal løftes. Det kræver, at 
regeringen i den kommende plan for det nære sundhedsvæsen konkret 
beskriver hvilke opgaver, kommunerne fremover skal løfte, hvilke 
kompetencer, det kræver af fx vores sygeplejersker og sosu-assistenter, og 
hvordan vi skal dimensionere indsatsen. 

 Regeringen skal sikre bedre lægebetjening af borgere i kommunale tilbud 
fx i form af fasttilknyttede læger på plejecentre og botilbud.

 Regeringen skal investere i sundhedshuse, som kan give borgere med 
især kronisk sygdom og behov for rehabilitering en klar indgang til 
sundhedstilbud, samt sikre bedre lægedækning i hele landet.

 Den nære psykiatri skal styrkes, så den ligestilles med det somatiske 
område.

 Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi, der giver svar 
på, hvordan vi kan håndtere flere borgere med kronisk sygdom lokalt i 
kommuner og i almen praksis.

 Demensindsatsen skal styrkes bl.a. gennem kompetenceløft i kommunerne 
og forskning i effektive metoder til at afdække årsager til demens og til at 
forhale, at demens forværres.

 Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes, så vi bl.a. sikrer 
forebyggende tiltag over for spædbørn og børn i sårbare familier.

 Der skal sikres en bedre rehabilitering af kræftpatienter med klare mål og 
retningslinjer for, hvad et forløb i kommunen skal indeholde. 

 Den kommunale medfinansiering skal justeres, så der skabes en større 
sammenhæng mellem kommunernes muligheder for at påvirke forbruget af 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/30125
 Forvaltning: CSP
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ydelser og graden af medfinansiering.
 Kommunerne skal fortsat medvirke til udviklingen af standarder og 

retningslinjer for at sikre en mere ensartet praksis i kommunerne baseret 
på bedste viden.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget

1. Orienteres om KL´s udspil ”Sammen om sundhed”
2. Drøfter, hvordan udspillet kan bruges som trækkraft.

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Taget til efterretning.
 

Bilag
KL-udspil - Sammen om sundhed (dok.nr.175545/15)
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8. Orientering om organisationsændringer i Center for 
Sundhed og Pleje

Sagsfremstilling
Baggrund
I Center for Sundhed og Pleje er det væsentligt, at der er fokus på kerneopgaven, 
som er den effektive og sammenhængende indsats, der ydes for den enkelte 
borger. 
Når der arbejdes med kerneopgaven er det vigtigt, at alle ser hinanden og arbejder 
som hinandens forudsætninger i et tværfagligt samarbejde. 
Ligeledes skal der hele tiden arbejdes med, at organisationen har en driftssikker 
økonomi
 
For at understøtte dette, gennemføres der følgende organisationsændringer i 
Center for Sundhed og Pleje:
 
 
Organisationsændring for hjemmepleje og sygepleje
Der foretages en ændring, så:
•           Hjemmeplejegrupperne samles i 7 større enheder.
•           Sygeplejegrupperne deles op i 7 grupper og flytter tættere på den enkelte 
hjemmeplejegruppe - med det formål at knytte tættere relationer.
 
Hjemmeplejegrupperne samles i større enheder, for at geare grupperne til 
fremtiden og sikre større fleksibilitet. Igennem de sidste par år har Center for 
Sundhed og Pleje oplevet et generelt fald i antallet af visiterede timer Dette kan 
mærkes i alle nuværende hjemmeplejegrupper. Det er svært at få enderne til at 
hænge sammen, og der er i stadigt stigende grad behov for at se på tværs af 
grupperne for at kunne løse opgaven.  Der er ikke lagt op til, at der skal ske en 
fysisk flytning af hjemmeplejegrupperne.
 
Sygeplejerskerne flyttes tættere på hjemmeplejegrupperne for at styrke 
samarbejdet. Det betyder ikke, at det skal blive som ”i gamle dage”.  
Sygeplejerskerne skal ud og samarbejde med den enkelte plejegruppe og samtidigt 
arbejde på tværs af kommunen, således at det generelle kompetenceniveau løftes. 
Sygeplejen skal fortsat samarbejde på lige fod med de private leverandører af 
hjemmepleje.
 
Det anerkendes, at sygeplejen har fået et generelt kompetencemæssigt løft, ved 
den sammenlægning til større faggrupper, der skete i 2014. Sygeplejen har udviklet 
sig rigtig meget på det tværfaglige samarbejde, faglig sparring og koordinering. 
Disse kompetencer skal fastholdes i de enkelte - fremadrettede mindre - grupper, 
ved at tænke på tværs af kommunen, ift. erfaringsudveksling, kompetenceudvikling 
mv. 
 
Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2016.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5347
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Organisationsændring for Trænings- og Sundhedscentrene
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at kommunens 
Trænings- og Sundhedscentre sammenlægges i nyt sundheds- og 
rehabiliteringstilbud.
 
Tilbuddene ligger allerede side om side i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Her skal der være:
•           Målrettet og sammenhængende indsats på borgerens selvhjulpenhed
•           Differentieret indsats
•           Aktivitetstilpasning
•           Styrket tværfagligt samarbejde
 
Den fysiske placering af Sygeplejeklinikkerne tænkes fortsat som en del af det nye 
tilbud. 
 
Ændringen træder i kraft 1. januar 2016.
 
 
 
Organisationsændringerne har været til høring i CenterMED i Center for 
Sundhed og Pleje.
Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om 
ændringerne.
 
 
 

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

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Taget til efterretning, idet udvalget noterer sig, at organisationsændringen ikke 
medfører yderligere udgifter til ledelse.
 
 
 

Bilag
Organisationsdiagram CSP januar februar 2016.pdf (dok.nr.180843/15)
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9. Udvalgsformanden orienterer

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 

 Lukket sag
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 Sbh: bepd
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10. Møde med De frivilliges Hus

Sagsfremstilling
Leder af De Frivilliges Hus samt hele arbejdsgruppen er inviteret til mødet.
 
Daglig leder Mariane Skadborg, De Frivilliges Hus er i gang med at skrive 
ansøgning til Socialministeriet i forbindelse med etablering af et frivilligt Center 
gældende for hele kommunen. Denne ansøgning bliver afsendt i løbet af næste 
uge, og der kan forventes svar på ansøgningen primo december måned. 
Efterspørgsel efter et frivilligt Center er meget stor, og der er nu gode kort på 
hånden til at skabe et stort og godt center til gavn for mange. Frivilligpolitikken og 
det samarbejde, som nu er skabt, er et godt fundament at bygge på, og det er 
naturligvis gjort gældende i ansøgningen. 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Direktør for Social- og sundhedsområdet indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/31530
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