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1. Ansøgninger fra foreninger om tilskud til 
frivilligt socialt arbejde - § 18, 1. uddeling 2016 

 

 Åben sag 
Sagsfremstilling  
Der er i alt modtaget 84 ansøgninger fra foreningerne på i alt 2.514.465 kr. 

Det samlede beløb til udbetaling i 2015 er 1.594.072 kr.  

Det samlede beløb til de indstillede ansøgninger vedr. 1. runde 2016 er 1.155.275 kr. 

 

• 35 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling 

• 48 Ansøgninger indstilles til udvalgets orientering 

• 1 ansøgning indstilles til afslag 

 
Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling: 
Jerup Ældreklub: Husleje, drift, arrangementer og udflugter, 24.000 kr. 
Fit Deal: Fit for life og Fit for fight, 25.000 kr. 
Skagen Pensionist- og Efterlønsklub: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Børn Vilkår: Telefonrådgivning, 12.000 kr. 
Ældre Sagen Skagen: Besøgstjeneste, café og IT, 31.500 kr. 
Virkelyst: Drift af Virkelyst, 82.500 kr. 
Røde Kors i Sæby, Flygtningeaktiviteten: Drift, udflugt, café og aktiviteter, 17.000 kr. 
Skagen Pensionistforening: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Dansk Folkehjælp, Frederikshavn afdeling: Julehjælp 2016, 50.000 kr. 
Dansk Folkehjælp, Frederikshavn afdeling: Ferieophold, 50.000 kr. 
Ældre Sagen i Sæby: Drift, træf, sammenkomst for frivillige, besøgsvenner og udflugt, 

38.000 kr.  
Benzorådgivningen: Drift af rådgivningen, 55.000 kr. 
Røde Kors i Skagen: Drift, café og arrangementer, 21.000 kr.  
Foreningen Lyspunkt: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Støtteforeningen Rådhuscentret: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Unikt Netværk: Husleje, udgifter til mentorer, klub og aktiviteter, 32.400 kr. 
Sæby Pensionist- og Efterlønsklub: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr.  
Scleroseforeningen: Drift, café, aktiviteter og foredrag, 28.000 kr. 
Hjernesagen i Frederikshavn og Læsø: Drift, aktiviteter og udflugt, 25.000 kr. 
Syg eller arbejdsløs i Frederikshavn Kommune: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 
kr. 
Østervrå Seniorer – Pensionistforening: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Ældre Sagen i Frederikshavn og Læsø: Drift, Besøgsvenner, motionsvenner, 

Sagsnr: 15/24609 
Forvaltning: CSP 
Sbh: LUPE 
Besl. komp: SUU 
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telefonkæde, café, rådgivning, bisidder, mødested, IT-hjemmehjælp, IT-kurser, udflugt, 

En Hjælpende Hånd, Sorg- og Livsmodsgrupper og Cykling Uden Alder, 62.500 kr. 
SIND Frederikshavn Lokalafdeling: Drift, foredrag, Sindets Dag, udflugter, 

netværksgrupper og SIND for unge, 42.000 kr. 
De Syges Vel: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Røde Kors I Frederikshavn: Udflugt, aktiviteter for frivillige og aktiviteter for samaritter, 

12.500 kr.   
Høreforeningen, Frederikshavn Lokalafdeling: Drift, udflugter og foredrag, 12.000 kr. 
Natteravnene i Frederikshavn: Drift, arrangementer og kursus, 12.000 kr. 
Bedre Psykiatri Vendsyssel: Netværksgrupper, foredrag, samarbejde med 

ungdomsuddannelse og Sindets Dag, 25.000 kr. 
Integrationscaféen: Husleje/drift, udflugt og aktiviteter, 45.000 kr. 
Toldboden: Drift, husleje, aktiviteter og fællesarrangementer, 28.000 kr. 
Frivilligt Samråd i Sæby og omegn: Drift og arrangementer, 13.500 kr. 
Ventilen i Frederikshavn: Drift, uddannelse af frivillige, aktiviteter, 20.000 kr. 
Sæby Handicapgruppe: Drift, foredrag, ledsagerudgifter til aktiviteter og rejser, 49.000 
kr. 
Pensionistforeningen Munkegården: Drift, udflugter og aktiviteter, 12.000 kr. 
Mob Din Krop IF: Husleje/drift, uddannelse af instruktører, Sindets Dag, 50.000 kr.   
 
Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering: 
Aktivitetshusets Venner: Udflugter og arrangementer, 8.000 kr. 
Røde Kors i Sæby, Besøgstjenesten: Drift, arrangement og Infodag, 5.000 kr. 
Hjerneskadeforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 2.000 kr. 
Kvissel Pensionistforening: Husleje og udflugter, 8.000 kr. 
Ældre hjælper Ældre i Sæby: Drift og arrangementer, 6.000 kr. 
Frederikshavn Pensionistforening: Udflugt og aktiviteter, 8.000 kr. 
Støtte- og Krisevagtforeningen, Frederikshavn Krisecenter: Drift og arrangement, 

7.000 kr. 
Frederikshavn Modeljernbaneklub: Drift, 4.000 kr. 
Frederikshavn Billiardklub af 1984: Drift/husleje, 4.000 kr. 
Hyggeklubben Skagen: Udflugt, 1.000 kr. 
DCAA - Dansk Center vedr. Alle Afhængigheder: Etablering af lokalportal, 5.000 kr. 
Din Genbrug Mission Afrika, Skagen: Udflugt, 4.000 kr. 
Kristelig Handicapforening: Sommerlejr til Christian, 1.000 kr. 
ULF: Drift og aktiviteter, 8.000 kr. 
Præstbro Seniorklub: Drift og udflugter, 8.000 kr. 
Lupus Nord, Gigtforeningen: Drift, 2.500 kr. 
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Netværkscaféen, Kræftens Bekæmpelse: Drift af café, 4.000 kr. 
Astma- og Allergiforeningen, Luftballonen: Deltagergebyr, 2.600 kr. 
City Bowl, Udflugter, 4.000 kr. 
Hyggeholdet i Dybvad: Udflugt, 4.000 kr. 
KOL Netværksgruppe, Frederikshavn: Drift, udflugt og aktiviteter, 4.750 kr. 
Ålbæk/Hulsig Pensionistforening: Udflugt og arrangementer, 6.500 kr.  
Minibyen i Sæby: Drift og studietur, 8.000 kr. 
Lokalforeningen Nordjylland, Udflugt, 4.000 kr. 
Centerrådet, Støtteforeningen til Dagcenter Ingeborgvej: Aktiviteter og udflugter, 

8.000 kr. 
Senior Rap Rapperne: Drift, aktiviteter og udflugter, 10.000 kr. 
Seniortræf, Den Selvejende Institution Kulturhuset Værestedet: Drift og aktiviteter, 

8.000 kr. 
Hørby Pensionistforening: Aktiviteter og udflugter, 8.000 kr. 
Dansk Handicap Forbund Frederikshavn: Drift og udflugter, kr. 5.500 kr. 
Skærum Voksenforening: Drift og udflugt, 8.000 kr. 
Foreningen Dansk Døvblinde: Deltagelse i ERFA-Gruppe, 1.000 kr. 
Krystalcaféen: Drift af café, 10.000 kr. 
Den Svenske Sømandskirke: Socialt samvær, 4.000 kr. 
Sydbyens Venner: Fest for frivillige, 4.000 kr. 
Dansk Præmaturforening: Foredrag, 4.000 kr. 
Strandgårdens Venner: Udflugt og aktiviteter, 5.500 kr. 
Osteoporoseforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 8.000 kr. 
Hyggeklubben i Sæby: Drift og aktiviteter, 5.625 kr.  
Hjerteforeningen i Sæby: Foredrag og drift af café. 8.200 kr. 
Nordjysk Arbejdsskade Forening: Drift og arrangement, 4.000 kr. 
Livsvilje: Drift af café, 4.000 kr. 
Gigtforeningen, Frederikshavn Lokalgruppe: Drift og udflugter, 7.000 kr. 
Natteravnene i Skagen: Drift og arrangementer, 7.000 kr. 
Foreningen Sundhed og Trivsel: Foredrag og arrangementer, 8.000 kr. 
Klub Aktiv i Strandby: Udflugter, aktiviteter og arrangementer, 9.200 kr. 
Frederikshavn Handicap Idræt: Udflugt, 4.000 kr. 
Sysselklubben: Husleje, udflugter og aktiviteter, 8.000 kr. 
Skagen Handicap Forbund: Drift, 8.000 kr. 
 
Ansøgning, som indstilles til afslag: 
Matematikcenter:  

Foreningen indstilles til afslag, da foreningens egenkapital overstiger 125.000 kr. En 
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forening må, ifølge retningslinjerne for § 18, ikke have likvide midler over 125.000 kr. 

Overstiger en forening denne grænse, er foreningen ikke berettiget til § 18 tilskud fra 

Frederikshavn Kommune.   

 
Indstilling  
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget  

• godkender administrationens valg af tildeling af beløb over 10.000 kr. 

• tager administrationens valg af tildeling af beløb under 10.000 kr. til efterretning. 

• meddeler afslag til Matematikcenter. 

 
Bilag 
§ 18 2016, 1. uddeling – ansøgninger over 10.000 kr. 
§ 18 2016, 1. uddeling – ansøgninger under 10.000 kr. 
§ 18 2016, 1. uddeling – ansøgning indstillet til afslag. 
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2. Indsatser i 2016 for ældrepuljemidler 
på Sundhedsudvalgets område 
 
Sagsfremstilling 
Fra 1. januar 2016 overgår projekterne for Ældrepuljemidlerne til at være 
driftsopgaver. 
I det følgende beskrives overordnet hvordan de 2 projekter på 
Sundhedsudvalgets område vil overgå til driften, med samlet 3 mio. kr.. Det 
drejer sig om projekterne ”Forebyggelse af ensomhed og isolation” 
(forebyggende hjemmebesøg) og Nedbringelse af ventetid på 
genoptræning.  
  

A)    Forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning pr. 1.1.2016 - 
0,5 mio.kr. 

  
Med udgangspunkt i oplægget for den nye lovgivning vedr. forebyggende 
hjemmebesøg, tilføres området fra 1.1.2016 0,5 mio. kr. til fremtidig drift af 
forebyggende hjemmebesøg efter ny lovgivning med elementer fra 
ældrepuljeprojektet ”Forebyggelse af ensomhed og isolation” 
  
Lovgivningen indebærer: 

- Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 
år til 80 år (nyt) 

- Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 
år til 79 år (nyt - en del var omfattet af ”Ensomheds- og 
isolationsprojektet”) 

- ’Tryghedsbesøg’ til alle 75-årige 
- Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i den enkelte 

kommunens kvalitetsstandard 
- Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet 

  
Hjemmehjælpskommissionens rapport fra 1. juli 2013, danner baggrund for 
det nye lovforslag om lovpligtige forebyggende hjemmebesøg. Ifølge 
rapporten er anbefalingen, at de forebyggende hjemmebesøg i højere grad 
skal tage udgangspunkt i det differentierede ældrebillede, hvor mange 75+ 
årige lever et aktivt liv, mens der er borgere under 75 år, der vil have stor 
gavn af et forebyggende hjemmebesøg. Risikogrupper, der bør have besøg 
tidligere, er borgere, som har været igennem belastende livsforandrende 
begivenheder, som f.eks. tab af ægtefælle, borgere med overforbrug af 
alkohol, borgere udskrevet fra et længerevarende hospitalsophold, borgere 
med sansetab og borgere der er isoleret i særlig grad. 
  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/27888 
 Forvaltning: CSP 
 Sbh: mank 
 Besl. komp: SUU 
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Fremtidig drift 
Tryghedsbesøg til 75 årige vil, som i dag, blive tilbudt som fælles 
informationsarrangementer, med efterfølgende tilbud om individuelle besøg 
til de borgere, der ikke deltager. I dag tager ca. 67 % imod tilbuddet om 
fællesmøde eller et individuelt besøg. Det forventer vi ikke vil ændre sig i 
forbindelse med den ny lovgivning. 
  
Fravalget af besøg ligger allerede på nuværende tidspunkt fortrinsvis i 
årene fra 76 – 79 år  
  
Statistik viser, at 42,4 % af de 76-79 årige er enlige, og altså en gruppe vi 
fortsat skal have særlig fokus på. Vi forventer derfor ikke, at der fra denne 
aldersgruppe frigives ret mange personaleressourcer til at varetage 
risikogrupperne i alderen 65-74 årige. Derfor vil tilførslen op 0,5 mio. kr. 
fortrinsvis bruges til personaleressourcer. 
  
Fremadrettet vil fokus fortsat være på:  

·         Nye 65 årige som er registreret som enke/enkemand og alene 
boende på adressen 

·         Enker/enkemænd, i alderen 66-75 år, som vi allerede har 
kontakt med i forbindelse med   projekt ” Ensomhed og isolation”, 
og har behov for opfølgning. 

·         Hjemmeboende ægtefæller, der har sin mand/hustru på 
plejecenter 

·         Nye enker/enkemænd i fra 65 år og opefter, som tilbydes besøg 
efter 6 uger og igen efter 6 mdr. 

  
Dødsstatistikken for 2014 viser, at der døde 597 af Kommunens borgere i 
aldersgruppen 65-99+ år.   
Vi må forvente at ca. halvdelen af disse 597 døde efterlader en ægtefælle 
der skal have besøg. 
  
Samarbejdet med frivillige, organisationer mm. vil fortsætte uændret, med 
henblik på at sluse ældre ensomme ind i sociale netværk. Fx sorg og 
livsmodsgrupper i samarbejde med kirke og Ældresagen, henvisning til 
aktiviteter via Aktivtældreliv.dk. 
Desuden har Sundhedscentrene i 2015 opstartet Cafe Pot & Pande, på 
baggrund af erfaring fra Ensomheds- og isolationsprojektet. Her mødes 
udvalgte borgere 5 gange, for at lære at lave mad af sundhedscentrets 
fagpersonale. Efter madlavningen spiser gruppen sammen. Målet er at 
skabe netværk i en lille gruppe, som forhåbentlig kan fortsætte med at 
mødes og spise sammen efterfølgende. Denne aktivitet vil også 
fremadrettet blive prioriteret, og forsøgt overdraget til en 
interesseorganisation. 
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B.   Nedbringelse af ventetid på genoptræning - 2,5 mio. kr. 
  
Tidligt igangsat og målrettet genoptræning er en forudsætning for, at de 
borgere som rammes af en ulykke eller sygdom bliver i stand til i størst 
mulig grad, at genvinde deres tidligere funktionsniveau og hermed deres 
selvhjulpenhed og livskvalitet. Genoptræning er således en 
sundhedsmæssig og samfundsøkonomisk god investering.  
  
For at sikre en rettidig og effektiv genoptræning af alle borgere i 
Frederikshavn Kommune, blev der i forbindelse med Ældrepuljen i 2014 
afsat midler til at sænke ventetiden på såvel genoptræning efter en 
sygehusindlæggelse jf Sundhedslovens § 140, samt genoptræningen af 
ældre og handicappede efter et sygdomsforløb i hjemmet jf Servicelovens § 
86. Ventetiden på opstart af genoptræningen blev med denne 
ressourcetilførsel ændret fra 3 uger til 2 uger.  
  
I forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne fra ”Det nære 
Sundhedsvæsen”, blev der i 2015 og fremadrettet afsat 1,5 mio. kr. årligt til 
en kapacitetsforøgelse for at nedbringe ventetiden til genoptræning efter en 
sygehusindlæggelse yderligere, således at denne kunne reduceres til 1 
uge.  
Der blev i den forbindelse indgået en samarbejdskontrakt med de private 
fysioterapiklinikker i Kommunen. Denne kontrakt løber til april 2016, hvorfor 
der skal tages politisk stilling til om den skal forlænges.  
  
Antallet af genoptræningsforløb efter en sygehusbehandling, er i 2015 
steget med yderligere 15 % svarende til 351 forløb, i forhold til 2014.   
  
Fremtidig drift 
For at opretholde det nuværende serviceniveau på genoptræning og 
hermed sikre, at borgene hurtigt får igangsat deres genoptræning, ønskes 
det at 2,5 mio. kr. fra Ældrepuljen tilføres som faste driftsmidler til de 
nuværende fysio- og ergoterapeut ressourcer på Træningsområdet, 
således at ventetiden fortsat holdes på 2 uger. 
  
Ønskes det at ventetiden på genoptræning jf Sundhedslovens § 140, fortsat 
skal være på 1 uge, skal samarbejdskontrakten med de private 
fysioterapiklinikker fornyes fra april 2016.  
  
Sagen sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og CenterMED 
Sundhed og Pleje inden behandling i Sundhedsudvalget. 
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Beslutning Ældrerådet en 23-11-2015 
Ældrerådets høringssvar: 
Det er med stor forundring, at Ældrerådet (ÆR) konstaterer, at 
”Ensomheds- og isolations-projektet/Forebyggende hjemmebesøg” er 
blevet reduceret med 0,5 mio. kr. 
Årsagen til ÆR´s store forundring skyldes, at ”Ensomheds- og 
isolationsprojektet har været en stor succes. 
Med en tildeling på 0,5 mio. kr. frygter ÆR, at projektet ikke kan forsætte 
denne succes, ligesom det kan frygtes, at aktiviteterne ”Cafe Pot og Pande” 
og ”Udflugter” ikke kan fortsætte. 
Målgruppen for ”Ensomhed blandt ældre” er bl.a. alle enker/enkemænd 
mellem 65 og 74 år, der bor alene. Ifølge Danmarks Statistik har 
Frederikshavn Kommune 1152 borgere, der er enker/enkemænd i denne 
aldersgruppen. 
 
Af sagsfremstillingen fremgår, at madlavningen (Cafe Pot og Pande) 
forsøges overdraget til en interesseorganisation. ÆR stiller sig meget 
tvivlende overfor, om der er en interesseorganisation, der kan løfte 
opgaven. 
 
Indførelsen af det nye lovforslag om Lovpligtige forebyggende 
hjemmebesøg vil også betyde, at en større kreds af borgere skal besøges, 
hvilket igen kan betyde øget pres på de tildelte midler, således at projektet 
”Ensomheds- og isolationsprojektet”, og dermed borgerne der har gavn af 
projektet, bliver ”taberne”. 
 
I tilslutning hertil konstaterer ÆR at projektet ”Nedbringelse af ventetid på 
genoptræning”, uændret har fået tildelt 2.5 mio. kr. 
ÆR har aldrig modtaget en status på dette projekt - har de iværksatte tiltag 
på 
området nedsat ventetiden? 
 
Med baggrund i ovenstående foreslår ÆR, på det kraftigste, følgende 
fordeling: 
A)                        Kr. 1,0 mio. tilgår driften af forebyggende hjemmebesøg, 
jf. ny lovgivning pr. 1.1.2016. 
B)                         Kr. 2,0 mio. tilgår driften af nedbringelse af ventetid på 
genoptræning. 
 
Ælderådet foreslå endvidere, at der indledes ny forhandling med de private 
fysioterapiklinikker, med henblik på indgåelse af ny samarbejdskontrakt, for 
at fastholde ventetiden på 1 uge på genoptræning jf. Sundhedslovens § 
140. 
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Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 
Handicaprådet tiltræder indstillingen. 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 
– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  
 
 
Indstilling 
Socialdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget godkender at 
Ældrepuljemidlerne på Sundhedsudvalgets område overgår til driften med 
følgende fordeling: 

A)    Kr. 0,5 mio. tilgår driften af forebyggende hjemmebesøg jf. ny 
lovgivning pr. 1.1.2016 

B)    Kr. 2,5 mio. tilgår driften af nedbringelse af ventetid på 
genoptræning fra 3 til 2 uger 

C)   Der skal primo 2016 tages politisk stilling til, om der skal indledes 
ny forhandling med de private fysioterapiklinikker, med henblik på 
indgåelse af ny samarbejdskontrakt, for at fastholde ventetiden på 
1 uge på genoptræning jf. Sundhedslovens § 140. 
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3. Orientering om status på fusionen af 
træningscentre og sundhedscentre 
 
Sagsfremstilling 
I det følgende gives en orientering om status på fusionen af 
Træningscentrene og Sundhedscentrene. 
  
På personalemøder i uge 22 2015 blev medarbejderne på 
Træningscentrene og Sundhedscentrene informeret om tankerne, om en 
mulig fusion af de 2 områder. Den endelige politiske beslutning kom med 
budgetvedtagelsen primo oktober 2015. 
  
  
Milepæle i processen ind til nu: 

- En god proces med involvering af tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse som bl.a. har skabt en 
drejebog/køreplan for fusionsprocessen. 

- Udsendelse af nyhedsbrev med status for fusionsprocessen. 
- Fastlæggelse af navn til det nye område og den fusionerede 

afdeling 
  Områdenavn: Sundhed, Træning og Aktivitet 

Områdeleder Susanne Thaarup 
  

  Afdelingsnavn: Sundhed og Træning 
Bestående af: 
Sundheds- og Træningscenter Skagen 
Sundheds- og Træningscenter Frederikshavn 
Sundheds- og Træningscenter Sæby 
Leder Helle Yding Kooij   
  

- Lokal MED har aftalt AMR- og TR-struktur for det samlede 
område Sundhed, Træning og Aktivitet 

- Sundhedscentre og Træningscentre har afholdt en fælles 
temadag om kerneopgaven og der pågår opfølgning på 
temadagen med henblik på at skabe fælles forståelse mellem de 
2 områder 

- En fælles programpjece for Sundhed og Træning er under 
udarbejdelse 

- Planlægning ift. økonomistyring pågår i tæt samarbejde med 
økonomicenteret 

             
  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32425 
 Forvaltning: CSP 
 Sbh: mank 
 Besl. komp: SUU 
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Videre plan 
Der er tæt kontakt mellem ledelse og tillidsvalgte, og der afholdes løbende 
møder, med henblik på at fastholde og videreudvikle den gode proces i 
fusionen. Dette fortsættes efter ”Sundhed og Træning” er i drift. 
Videre arbejde med at øge kendskabet Sundhedscentre og Træningscentre 
imellem, med henblik på at øge samarbejdspotentialet yderligere, både 
fagligt og organisatorisk. 
  
Kendetegnet for hele processen er, at både ledere og medarbejdere har 
gået til fusionen med nysgerrighed og engagement. Den nye afdeling er i 
drift fra 1.1 2016.  
  
Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 
  
 
 
Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 
– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  
  
  
  
 
Indstilling 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
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4. Møde i Det fysiske Sundhedspanel – forår 2016 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Sundhedsudvalget inviterer 1 - 2 gange om året Det fysiske Sundhedspanel til dialog om 
sundhed.  
 
Dialogen tager udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik. På skift vil de 
5 rammesætninger, som er omdrejningspunkterne i politikken være til drøftelse. 
 
I oktober 2015 var temaet ”Den kompetente borger”. 
 
Det foreslås, at næste møde mellem Sundhedsudvalget og Det fysiske Sundhedspanel 
afholdes i forlængelse af udvalgsmødet tirsdag den 12. april kl. 16.00 – 18.00. 
(Sundhedsudvalgets ordinære møde afholdes denne dag fra 15.00 – 16.00) 
 
Temaet for dialogen anbefales at være ”Ulighed i sundhed” og Center for Arbejdsmarked 
og Center for Unge inddrages som oplægsholdere. 
 
Det foreslås, at der inden mødet udsendes et spørgeskema til Det elektroniske 
Sundhedspanel med afdækkende spørgsmål, som kan berige dialogen på mødet. 
 

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

Indstilling  
Social og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget: 

1. Beslutter tidspunktet for forårsmødet 
2. Beslutter tema 
3. Beslutter at administrationen udarbejder et spørgeskema omkring ”Ulighed i 

sundhed”, der forlods udsendes til Det elektroniske Sundhedspanel  
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5. Opnormering af natsygeplejen på 
Kastaniegården 
 
Sagsfremstilling 
 
Baggrund 
Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere og sygehusene mere 
specialiserede. Parallelt med denne udvikling bliver der flere 
behandlingskrævende ældre og flere mennesker med kronisk sygdom. 
Disse ændringer fordrer et veludbygget nært sundhedsvæsen, der har 
kompetencer til at løfte mere akutte indsatser, f.eks. i relation til de ældre 
medicinske patienter, og til at sikre tidlig opsporing, rehabilitering og 
understøttelse af borgerens egen mestringsevne. Kommunerne arbejder 
derfor med udvikling af sygeplejefaglige kompetencer i sygeplejen – 
herunder bl.a. i akuttilbud. 
Akuttilbud har til formål dels at forebygge indlæggelser og genindlæggelser 
og dels hurtigt at hjemtage borgere fra sygehus, når der ikke (længere) er 
behov for sygehusindlæggelse. De akutte kommunale sygepleje- og 
rehabiliteringsindsatser vil primært være målrettet borgere, der ikke har 
behov for indlæggelse på sygehus, men hvor borgeren heller ikke kan 
håndteres i den almindelige kommunale sygepleje. 
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL har i 2012 udarbejdet en 
definition af kommunale akutte pleje- og rehabiliteringsindsatser. Iflg. 
definitionen skal akutte kommunale tilbud døgnet rundt kunne levere en 
række sygeplejeindsatser, som kræver en række særlige kompetencer hos 
de involverede sundhedspersoner. 
Sundhedsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til faglig opnormering, 
så der kan være døgndækning med sygeplejersker på Kastaniegården.  
 
Sundhedsaftalen 2015 – 2018 
Akuttilbud er en del af Sundhedsaftalen i Region Nordjylland. Jævnfør 
afsnit 5, Behandling og Pleje er der indgået aftale om øget fokus på 
kommunale akutfunktioner. 
Der er ligeledes i afsnit 5.2.2. indskrevet, at der skal ske en sikring af 
differentierede tilbud med udgangspunkt i borgerens ressourcer. 
 
Akuttilbud i Frederikshavn Kommune 
Borgernes behov for behandling og pleje har gradvist ændret sig til nu 
også at omfatte akutfunktioner.   
Den akutte indsats kan foregå ved: 

• Udgående funktion: I Den kommunale sygepleje mærkes 
kompleksiteten generelt, og der er allerede etableret udgående 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/30989 
 Forvaltning:  CSP 
 Sbh: mskr 
 Besl. komp: SUU 
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funktion, der varetager akutopgaver. Her kan læger i almen praksis 
bede en kommunal sygeplejerske om at tilse en borger indenfor en 
aftalt tid ned til indenfor 1 time. Sygeplejerskerne er opkvalificeret, 
og alle, der har 2 års erfaring udfører akutfunktioner. 

 
• Akutpladser: Jævnfør Sundhedsstyrelsens, Danske Regioner og 

KLs definition på akutpladser, anbefales der døgndækning af 
sygepleje. Det anbefales ligeledes, at der indgås særlige aftaler 
om lægedækning og rammedelegering. Tilbuddet skal være et 
tilbud, der er mere hensigtsmæssigt for borgeren end en 
indlæggelse. De økonomiske omkostninger for borgere, der 
kommer på en akutplads, bør ligeledes afklares.  

 
Frederikshavn Kommune kan ikke leve op til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger til akutpladser på nuværende tidspunkter.  
 
Kastaniegården 
Kastanjegården er et af Frederikshavn Kommunes aflastningssteder. Her 
mærkes de ændrede opgaver kraftigt, fordi mange af de borgere, der 
udskrives hertil, har komplicerede forløb med omfattende behov for 
sygepleje af akut karakter i døgnets 24 timer.  
Reelt fungerer Kastaniegården allerede i dag som et akutlignende sted, 
fordi kommunen jævnfør Sundhedsaftalen er forpligtiget til at modtage 
borgeren, når denne er færdigbehandlet på sygehuset.  
Frederikshavn Kommune opfylder i dag forpligtigelsen til at tage 
færdigbehandlede borgere hjem straks. Det betyder imidlertid, at 
opgaveløsningen på Kastaniegården er under stærkt pres, og der er behov 
for tilførsel af resurser, så der kan etableres døgndækning af 
sygeplejersker. 
Frederikshavn Kommune kan dermed komme et skridt nærmere egentlige 
akutpladser. 
 
Kastaniegårdens oprindelige funktion 
Kastaniegården er et aflastningssted beliggende i den nordlige ende af 
Frederikshavn By. Den hører organisatorisk under plejecentrene i Center 
for Sundhed og Pleje. 
På Kastaniegården er der 33 aflastningsboliger med tilknyttet aktivitets- og 
træningssal placeret i de tre etager i fløjen ud mod Barfredsvej. Personalet 
er sammensat af social- og sundhedsassistenter, social og 
sundhedshjælpere, sygeplejersker, træningspersonale og 
køkkenpersonale. 
Målgruppen er borgere, der kommer i en situation, hvor de har behov for 
særlig omsorg og pleje og ikke kan passes i eget hjem.  
Det er Visitationsenheden, der ud fra en konkret individuel vurdering 
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træffer afgørelse om, hvorvidt en borger skal tilbydes aflastningsophold. 
Hvis borger bevilges et aflastningsophold, er det muligt at søge om 
genoptræning under opholdet - både hvis borger kommer fra et 
sygehusophold eller fra eget hjem. 
Borgere, der udskrives fra sygehus udenfor Visitationens åbningstid, kan af 
Hjemmesygeplejen henvises til Kastanjegården i det omfang, der er en 
ledig plads.  
 
Ændring af opgaverne og målgruppen  
De borgere, der udskrives fra sygehuset til aflastning, er imidlertid blevet 
stadig dårligere. I dag kræver de fleste mere sygepleje – også af mere 
kompleks og akutlignende karakter, hvor der er større behov for at kunne 
få hurtig lægefaglig rådgivning og bistand. 
Tempoet på aflastningspladserne og flowet af borgere er nu så højt, at der 
allerede i dag udføres opgaver svarende til et ”akutsted”.  Det er et krav til 
stedet, at der modtages midlertidige borgere med mangeartede og 
komplekse lidelser.  
Dertil kommer, at rigtig mange af de borgere, der er på Kastaniegården, 
har behov for særlig omsorg i form af samtaler om deres sygdom, og hvad 
den betyder for deres livssituation. De har ligeledes pårørende, der ofte er 
ramt af krise, fordi deres nærmeste har pådraget sig en kompleks eller 
livstruende sygdom. For at give tryghed og understøtte helbredelsen er det 
nødvendigt, at samtaler og støtte er en del af de opgaver, der udføres på 
Kastaniegården.   
Med ændring af opgaverne bliver målgruppen en anden. Der er opstået et 
stærkt behov for en opnormering af medarbejdere med sygeplejerske 
uddannelse og mere specialiseret viden og erfaring, som kan dække 
behovet i døgndrift. 
Kastaniegården fungerer i realiteten ikke mere som et egentligt 
aflastningssted, men et akutlignende sted med komplekse borgere, hvoraf 
nogle har brug for genoptræning. 
 
Faglig opnormering 
Kastaniegården har behov for sygeplejerske opnormering svarende til kr. 
0,3 mio. til iværksættelse af døgndækning med sygeplejersker. 
Beløbet foreslås dækket af puljen til afledte udgifter i forbindelse med 
Sundhedsaftalen. Bevilling af midlerne skal ses i lyset af Socialudvalgets 
fortsatte prioritering af Ældrepuljens midler til opkvalificering af 
plejepersonalet på Kastaniegården. 
Sagen sendes til høring i CenterMED i Sundhed og Pleje, Ældrerådet og 
Handicaprådet samt til efterfølgende orientering i Socialudvalget. 
 
 
Beslutning Ældrerådet en 23-11-2015 
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Ældrerådets høringssvar: 
Ælderådet støtter opnormeringen – samtidig ønskes en afklaring af de 
økonomiske omkostninger for borgerer, der kommer på en akutplads. 
 
 
Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 
Handicaprådet tiltræder indstillingen. 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 
– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  
 
 
Indstilling 
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

1. afsætter kr. 0,3 mio. til opnormering med natsygeplejen på 
Kastaniegården  

2. at midlerne disponeres fra Puljen til udgifter afledt af 
Sundhedsaftalen 
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6. Forslag om maskinel dosisdispensering 
 
Sagsfremstilling 
Handicaprådet vil gerne give en anbefaling omkring en højere andel af 
Maskinel Dosisdispensering til borgere i Frederikshavn kommune, ikke 
mindst på handicappede borgeres side. 
Baggrunden for dette oplæg er, at der er en særdeles markant lille fejlrisiko 
ved den Maskinelle dosisdispenseringer, angiveligt på 0,0003 %. Den 
fejldoseringsprocent, der sker ved manuelle doseringer er jo et af de større 
problemer i hele sundhedsvæsnet, hvorfor en Maskinel Dosisdispensering 
markant vil reducere denne fejlmulighed.  
Dette vil, for nogle handicappede borgere, give dem mulighed for at kunne 
være mere selvhjulpne mht. indtagelse af medicin.  
  
Handicaprådet anser det som en fordel for vore handicappede borgere, og 
andre, at den tid sygeplejersker anvender til manuel dosering, kan 
anvendes på andre sygeplejerskeopgaver. Der vil ligeledes være et rent 
arbejdsmæssigt aspekt for den enkelte sygeplejerske, der med Maskinel 
Doseringsdispensering, undgår det EGA at trykke tabletter ud fra 
blisterpakninger. 
  
Jf. bilag anslås at Frederikshavn kommune vil kunne hæve andelen af 
Maskinel Dosisdispensering med en faktor 3.  
Der vil fortsat være borger hvis dosering er så svingende, at Maskinel 
Dosisdispensering ikke er egnet, men der vil være en stor andel borgere 
der kan få glæde og sikkerhed med denne løsning.  
 
Der ses et fald over perioden 2010 – 2014 af andelen af borgere der er på 
Maskinel Dosisdispensering, hvor en af årsagerne kan være FMK (Fælles 
Medicin Kort). 
  
Da Handicaprådet ikke har det nødvendige grundlag for en detaljeret 
beskrivelse af Maskinel Dosisdispensering, vil Handicaprådet gerne løfte 
forslaget op til videre behandling i Sundhedsudvalget. 
  
 
Beslutning i Handicaprådet den 23-11-2015 
Handicaprådet anbefaler Sundhedsudvalget at tage sagen op. 
 
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus 
– som stedfortræder deltog Dorthe Smidt.  
  

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/32573 
 Forvaltning:  LS 
 Sbh: bepd 
 Besl. komp: SUU 
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Supplerende sagsfremstilling 
Der deltager en repræsentant fra Hjemmesygeplejen der vil fortælle om, 
hvad dosisdispensering er. 
 
 
Indstilling 
Til drøftelse. 
 
 
Bilag 
Hvorfor er der potentiale i dosispakket medicin SH version 2015 22 
okt.pptx (dok.nr.189001/15) 
Kopi af Dosisdispensering kommuner 2010-2014.xls (dok.nr.188996/15) 
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7. Opfølgende temadag - sundhed og 
beskæftigelse 
 
Sagsfremstilling 
Resumé 
På møder i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget og 
Børne- og Ungdomsudvalget i september og oktober måned 2015 blev det 
politisk godkendt at afholde endnu en temadag vedrørende samarbejde 
mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Temadagen er en opfølgning 
på temadagen ”Samarbejde om borgernes sundhed og 
arbejdsmarkedsparathed”, der blev afholdt den 4. juni 2015.  
  
Formålet med nye temadage 
I den forbindelse har der været nedsat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked, Center for Unge og Center 
for Sundhed og Pleje. Det overordnede formål med opfølgningen er, at 
sætte fokus på mere og styrket samarbejdet mellem områderne. 
Ambitionen er at lave forbedringer i den fælles indsats, herunder at skabe 
øget kendskab og viden om de tilbud, der er i kommunen. Derudover 
introduceres begrebet relationel koordinering, der med succes anvendes i 
Center for Social og Sundhedsmyndighed, som en metode til tværgåede 
samarbejde. Afslutningsvist laves der en opsamling med konkrete aftaler for 
det videre samarbejde. Fokus er på det simple og virkningsfulde 
samarbejde med enkle og målbare initiativer.  
  
Udvælgelse af temaer 
I Frederikshavn Kommune er psykiske lidelser og bevægeapparatet de 2 
områder, hvor der er flest sygemeldte borgere. De udgør hver omkring 40 
% af samtlige sygemeldte borgere. Arbejdsgruppen har derfor forslået, at 
afholde temadagene over 2 dage med en dag til hvert emne, hhv. psykiske 
lidelser og bevægeapparatet.   
  
Hertil skal det bemærkes, at det falder godt i tråd med de af 
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som centrene har fokus på i 
2015 og 2016. 

• For psykiske lidelser gælder det pakkerne med mental sundhed – 
alkohol – stoffer. 

• For bevægeapparatet gælder det pakkerne med fysisk aktivitet – 
mad og måltider – overvægt. 

Temadagen om psykiske lidelser afvikles primo 2016 og temadagen om 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 15/23219 
 Forvaltning: CAM  
 Sbh:   
 Besl. komp: AMU, SUU, BUU,  
 SOU 
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bevægeapparatet afvikles i august/september 2016. Temadagene skal 
afholdes en torsdag fra kl. 13-17. Begge temadag følger den samme 
skabelon. Dog vil de inviterede personer variere i relation til emnet.  
  
Temadag – psykiske lidelser  
Målgruppen: Ledere, faglige koordinatorer, evt. frontpersonale fra Center for 
Handicap og Psykiatri (Støttecentrene, Fontænehuset, Nordenfjord, 
Misbrugsbehandling og Socialt udsatte), Center for Social og 
Sundhedsmyndighed (Socialenheden), Center for Unge, Center for 
Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Pleje.  
  
Indhold:  

1. Siden sidst – opfølgning på sidste temadag 
2. Dagens program samt formålet med dagen.  
3. Kort præsentation af de tilbud / indsatser, vi har i 

Frederikshavn kommune for borgere med psykiske lidelser. 
a. Relevante aktører fremlægger, hvilke tilbud /muligheder der 

er inden for deres område: Hvem gør hvad? Hvem må 
hvad?  

b. Workshop: Overskrift: Hvor er der synergi i at 
samarbejde? Fokus på det enkle samarbejde.  

  

4. Relationel koordinering: Præsentation af begrebet og en 
skabelon til at bruge metoden i praksis. Social- og 
Sundhedsmyndighed fortæller om metoden og dens anvendelse i 
praksis.  

5.   Fremlæggelse af en typisk kompleks case, som kræver 
samarbejde på tværs. 
Workshop: Overskrift: Relationel koordinering – hvordan bruger vi 
metoden i vores tværgående samarbejde? 
  

6.   Konkretisering af muligheder og nye initiativer i samarbejdet 
mellem sundhed og beskæftigelse om borgere med psykiske 
lidelser? 
Hvad er succeskriterierne for borgerne, og hvordan måler vi 
effekten?  

  
7.   Afslutning og opsamling på konkrete aftaler for det videre 

samarbejde 
  

Temadag – bevægeapparatet  
Målgruppe: Ledere, fagligere koordinatorer evt. frontpersonale fra Center 
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for Sundhed og Pleje (Sundheds og Træningscentrene, evt. Projekt 
faldforebyggelse), Center for Social og Sundhedsmyndighed 
(Visitationsenheden), Center for Unge og Center for Arbejdsmarked.  
  
Indhold: Det samme som ved temadagen om psykiske lidelser, men nu 
rettet mod bevægeapparatet. 
  
 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren og Social- og 
sundhedsdirektøren indstiller at 

1. Orienteringen om afholdelse af de opfølgende temadage tages til 
efterretning 

Politikerne tager stilling til, om de vil deltage i temadagene.  
  
 

 
 
 
 
  

Sundhedsudvalget – Dagsorden – 9. december 2015   Side 23 af 27 
 



 

8. Orientering fra møde i Sundhedspolitisk 
Dialogforum 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Resumé 
Der blev afholdt møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 22. oktober 2015. 
Sundhedsudvalget orienteres her fra mødet. 
 
De primære emner på dagen  
Status på Sundhedsaftalen 2015-2018  
Igangsættelse og implementering af sundhedsaftalens indsatser forløber overordnet efter 
planen. Det er vigtigt at kommunerne, også økonomisk, prioriterer de fælles indsatser på 
sundhedsområdet. 
 
Status på praksisplan/underliggende aftale 
Forhandlinger med PLO vedrørende aftaler om sygebesøg og samtaleterapi er for 
øjeblikket sat på pause, da der ikke kan opnås enighed om vilkårene for aftalerne. Der 
holdes fast i dialogen med PLO, men den manglende aftaleindgåelse kan få betydning 
for bl.a. sundhedsaftaleprojekter. 
 
Status på økonomiaftalemål 
Samlet set klarer Nordjylland sig godt på økonomiaftalemålene vedrørende forskellige 
typer af (gen)indlæggelser og færdigbehandlingsdage. Der er dog stor variation mellem 
de enkelte nordjyske kommuner på alle mål. 
Der tages en dialog med Region Nordjylland omkring dette. Såfremt nogle sygehuse 
eksempelvis udskriver tidligere end andre, kan dette have stor betydning for 
genindlæggelser og antallet af færdigbehandlede patienter i sengene. Kommunerne 
oplever eksempelvis, at mange borgere ved sygehusudskrivelse ikke er 
”færdigbehandlede” i samme grad som tidligere. 
 
Ventetid på genoptræning i de nordjyske kommuner blev kort drøftet. På denne 
baggrund udsendes på senere tidspunkt inspirationsmateriale til kommunerne i form af 
en opgørelse af ventetid på genoptræning i de nordjyske kommuner evt. sammenholdt 
med data vedr. genindlæggelser for at klarlægge mulige sammenhænge. 
 
KL’s sundhedsudspil ”Sammen om Sundhed”  
KL’s nye sundhedsudspil skal være med til at fremme det nære sundhedsvæsen på den 
politiske dagsorden (bl.a. i forhold til finanslovforhandlingerne) og skal illustrere den 
værdi, det kommunale arbejde på sundhedsområdet har.  
Dette formidles via 6 borgerfortællinger, som bl.a. sætter fokus på kommunernes 
opgaver og udfordringer i forhold til den ældre medicinske patient, psykiatri, kronisk 
sygdom, demens og børn/unge. 

Sagsnr: 
Forvaltning: CSP 
Sbh: mskr 
Besl. komp: SUU 
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Drøftelse af psykiatrien 
Psykiatrien er en udfordring for kommunerne, bl.a. pga. et stigende antal henvisninger, et 
faldende antal speciallæger, centralisering af regionale behandlingstilbud og behovet for 
at arbejde tværfagligt om borgere med psykiske lidelser (socialområdet, 
beskæftigelsesområdet, misbrugsområdet etc.).  
Sundhedsaftalen 2015-2018 indeholder flere projekter, som skal medvirke til 
håndteringen af udfordringerne på psykiatriområdet, og der blev på mødet derudover 
drøftet håndtering af denne borgergruppe på tværs af forvaltninger, inddragelse af 
frivillige/pårørende samt eventuelt behov for fælleskommunale indsatser. 
 
 
Indstilling  
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til 
efterretning 
 
Bilag 
Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 
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9. Udvalgsformanden orienterer 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 

 

 
 Lukket sag  

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

Underskrifter: 
 

      
Anders Broholm 

   

      
Kenneth Bergen 

   

      
Jytte Høyrup 

   
 

      
Irene Hjortshøj 

   

      
Kristina Frandsen 

   
 

      
Brian Kjær 

   

      
Flemming Rasmussen 
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Partshøring vedrørende indsatser for ældrepuljemidler  
på sundhedsudvalgets område 

 

Frederikshavn 
Kommune 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
 
Tel.: +45 98 45 50 00 
post@frederikshavn.dk 
www.frederikshavn.dk 
CVR-nr. 29189498 
 

 

 
CenterMED Sundhed og Pleje anerkender, at vi nu kan fortsætte driften af de to projekter på 
Sundhedsudvalgets område. Det drejer sig om projekterne ”forebyggelse af ensomhed og 
isolation (forebyggende hjemmebesøg) og nedbringelse af ventetid på genoptræning” 
 
Med bevillingen på 0,5 millioner kroner til Sundhedscentrene vil projektet ”ensomhed og 
isolation” kunne vedligeholdes med fokus på: 

- Nye 65 årige som er registreret som enke/enkemænd og alene boende på adressen 

- Enker/enkemænd i alderen 66-75 år, som vi allerede har kontakt med i forbindelse 
med projekt ”ensomhed og isolation”, og har behov for opfølgning. 

- Hjemmeboende ægtefæller, der har sin mand/hustru på plejecenter 

- Nye enker/enkemænd fra 65 år og opefter, som tilbydes besøg efter 6 uger og igen 
efter 6 måneder. 

Vi ser desværre ikke, at der for beløbet, er mulighed for yderligere udvikling inden for 
området og det er derfor vigtigt, at der fremover fokuseres på udslusning af opgaver til 
frivillige og organisationer m.m. 
 
I forhold til nedbringelse af ventetid på genoptræning mener CenterMed, at det bør 
overvejes, om opgaven kan løses ved at opnormere den kommunale terapeutgruppe i stedet 
for fornyelse af samarbejdskontrakten med de private fysioterapeutklinikker i april 2016. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Medarbejdersiden i CenterMed Sundhed og Pleje 
 

 

Dato: 12.11.2015 
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Dosis - Hvad er målet? 

 
• Bedre patientsikkerhed 
• Kunne være en markant besparelse for 

kommunen.   
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Dosispakket medicin - hvad er det? 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n4ei1XcfmsA#t=13 
 
Se dosisvideoen fra youtube i ovenstående link.  
 
Videoen varer knap 8 minutter. 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=n4ei1XcfmsA


Hvad er fremtiden ? 

Individuel service 
Individuel medicin 
 



Personlig medicin til dig 

 Personlig medicin pakke til èn borger. 
 Kun det borgeren skal bruge, - hverken mere eller mindre. 
 Hjælper borgeren med at huske at tage medicinen. 
 Giv borgeren billigste substitution hver takst. 
 Hjælper borgeren med at holde styr på receptfornyelse. 
 Du kan også tage dosisrullen med på ferie. 
 Sikre entydige indtagelsestidspunkter. 
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Fru Karlsen har gennem længere tid 
administreret sin mands medicin, nu er Fru 
Karlsen død. 

Hr. Karlsen har vanskeligt ved at overskue 
medicineringen, udover alle de andre 
udfordringer fruens død har medført. 

De to sønner hjælper efter bedste evne med 
indkøb og andre gøremål. 

Hr. Karlsen kommer på dosispakning og får 
en stabil medicinering. Sønnerne kan 
varetage andre opgaver. 

 

 

 

…Fordi det gør en forskel. 

Dosispakke medicin fra apoteket er specielt 
velegnet:  

  til pårørende der henter medicin. 

  til borgere der ikke er kan overskue 
medicinen. 

 



….Fordi det gør en forskel. 

• Bente har et aktivt og godt liv.  
• Bente havde en blopprop for to år 

siden og interesserer sig ikke for 
medicinen. Før blodproppen tog hun 
ikke medicin.  

• Bentes blodtryk er ustabilt  og for 
højt. 

• Bente fik dosispakke medicin og 
blev glad for at slippe for besværet, 
samtidig med at hun fik et stabilt 
blodtryk. 
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Dosispakket medicin fra apoteket er 
specielt velegnet: 
•  overfor borgere der ikke er kan 
overskue medicinen eller er utrygge 
ved medicineringen. 
•  overfor borgere der ikke opnår 
behandlingsmålet. 
 



Dosis anno 2015 – 
bare bedre.  

 Fotografisk kontrol og dokumentation af alle poser. 
 Dag til dag levering af doseringsændringer. 
 Fuld sporbarhed ved indtagelse af alle lægemidler.  
 Billigste produkt pakkes i dosis. 
 Du kan vælge ej S og halve tabletter. 
 Stort sortiment – færre sidedoseringer. 
 Kan leveres til borgeren. 
 Ordinationsvarighed bestemmes af lægen. 

  



Hvad koster 
dosispakket medicin? 

*1,25 kr. pr. uge 
* Hvis borgeren 

har 
helbredstillæg og 
opnår fuldt 
tilskud fra 
sygesikringen pr 
år. 

**8,35 kr. pr. uge 
**Hvis borgeren 

opnår fuldt tilskud 
fra sygesikringen pr 
år. 

    
   Pakkegebyr uden 

tilskud er: 
   55,65 kr. pr uge. 
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Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 

Den 22. oktober 2015 kl. 8.00-13.00 – Comwell Sport Rebild Bakker 

 

1. Velkomst (v. Anders Broholm) 

Anders Broholm bød velkommen og gennemgik dagens program, som indeholdt ændringer grundet afbud 

fra oplægsholder Peter Emmerich, hvilket medførte, at dette oplæg udgik af programmet. I stedet blev der 

mere tid til drøftelse af KL’s sundhedsudspil. Samtidig var der på grund af sygdom også afbud fra Dorthe 

Jende, hvorfor Lone Becker fra Thisted Kommune holdt oplægget vedrørende det psykiatriske område.   

 

2. Status vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018 og Praksisplan/Underliggende aftale (v. Anders 

Broholm) 

Status på Sundhedsaftalen 2015-2018 

Anders Broholm kunne orientere om, at det går planmæssigt med implementeringen af projekterne i 

Sundhedsaftalen 2015-2018. Den overordnede status på Sundhedsaftalen 2015-2018 – hvor nogle 

projekter er videreført fra sidste sundhedsaftaleperiode – er, at: 

 2 projekter er afsluttet 

 34 projekter er i gang eller prioriteret til igangsættelse 

 43 projekter mangler endnu at blive prioriteret til igangsættelse  
 

Da der for tiden er mange projekter igangsat, har SKU besluttet, at der udvises tilbageholdenhed i forhold 

til prioritering af nye projekter. Næste fase (fase 3) for prioritering af nye projekter sættes i gang i 2016. 

Anders Broholm understregede, at ambitionsniveauet er højt for Sundhedsaftalen, og derfor er det 

nødvendigt med den rette prioritering hos alle involverede aktører, herunder at der hos kommunerne er 

fokus på at reservere midler til projekterne. Samtidig opfordrede Anders Broholm til, at såfremt der er 

emner, der ”fylder” i de enkelte kommuner, kan dette meldes ind til SKU medlemmerne eller 

administrationen. 

 

Status på tilbagemelding ift. økonomi 

Anders Broholm orienterede om, at de fleste kommuner har afsat midler til styrkelse af det nære 

sundhedsvæsen, sundhedsaftaleprojekter og sundhedsområdet generelt – både i budgettet for 2016 og 

overslagsårene. Der blev samtidig lagt vægt på vigtigheden af, at kommunerne prioriterer området vedr. 

Sundhedsaftalerne - også økonomisk. Det blev understreget, at der skal være plads til at gøre tingene 

forskelligt i de enkelte kommuner, men at det er nødvendigt, at alle prioriterer det fælles arbejde for at 

opnå det bedste resultat. 
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Status på Praksisplan og underliggende aftale 

Der er udfordringer i forhold til at indgå lokale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi med PLO 

Nordjylland. For nuværende kan der ikke opnås enighed med PLO Nordjylland om vilkårene for en aftale, 

hvorfor forhandlingerne indtil videre er sat på pause. Den manglende indgåelse af aftaler har den 

konsekvens, at de 2x10 mio. kr. årligt, som regionen og de nordjyske kommuner samlet har afsat til et ”løft” 

af almen praksis, ikke kan udmøntes, da det er aftalt, at disse penge først udmøntes efter indgåelse af 

aftale om sygebesøg og samtaleterapi. Dette kan få konsekvenser for sundhedsaftaleprojekter, hvor 

gennemførelse af projektet kræver underliggende aftale med PLO (dvs. ny økonomi til lægerne). 

Direktør Bente Graversen fra Aalborg Kommune orienterede om, at der i de andre regioner er samme 

udfordring med at opnå enighed med PLO om sygebesøg og samtaleterapi. I alle regioner er der dog 

enighed om at arbejdet med at lande aftaler fortsættes, og dette sker gennem fortsat dialog med PLO. 

Anders Broholm kunne derudover orientere om, at PLO Nordjylland har opsagt en i forvejen gældende § 2 

aftale (regional aftale) vedr. samtaleterapi, hvilket betyder, at Nordjylland nu er ligestillet med andre 

regioner, hvor der ikke i forvejen har været en sådan aftale. Opsigelsen medfører, at lægerne fortsat kan 

udføre samtaleterapi men nu efter bestemmelserne i overenskomsten, og derfor kommer ydelsen nu også 

ind under økonomirammen.  

 

Status på økonomiaftalemål 

Anders Broholm gennemgik status i de nordjyske kommuner på økonomiaftalemålene som beskrevet i 

Sundhedsaftalen. Formålet med at drøfte dette emne er at blive klogere på udviklingstendenser, lære af 

hinanden kommunerne imellem samt eventuelt sætte regionen i arbejde. Nærmere beskrivelse af målene 

og status i de enkelte kommuner fremgår af slides fremsendt med dette referat, men overordnet er status 

som følger: 

 Uhensigtsmæssige genindlæggelser: Samlet set har Nordjylland færre uhensigtsmæssige 

genindlæggelser end landsgennemsnittet, men målet om, at alle nordjyske kommuner skal under 

landsgennemsnittet, er endnu ikke fuldt opfyldt (3 kommuner ligger over landsgennemsnit). 

 Forebyggelige indlæggelser blandt ældre: Samlet set har Nordjylland færre forebyggelige 

indlæggelser end landsgennemsnittet, og målet om, at alle nordjyske kommuner er under 

landsgennemsnittet, er opfyldt. 

 Uhensigtsmæssige korttidsindlæggelser: Nordjylland opfylder målsætningen om at fastholde 

positionen, som regionen med færrest uhensigtsmæssige (akutte medicinske) korttidsindlæggelser. 

 Færdigbehandlede patienter: Indenfor somatikken ligger Nordjylland på ca. samme niveau som 3 

andre regioner (Hovedstaden ligger meget højt), hvor målet er, at Nordjylland er regionen med 

færrest færdigbehandlede patienter i sygehussengene. Indenfor psykiatrien er der ikke fastsat et 

mål, men Nordjylland ligger ca. på landsgennemsnittet. 
 

Det blev bemærket, at der på alle målene er stor variation mellem de nordjyske kommuner. De store 

forskelle kommunerne imellem kan i nogle tilfælde måske henføres til optageområderne for de forskellige 

sygehuse. Der tages en dialog med Region Nordjylland omkring dette, og hvordan det eventuelt kan løses. 

Såfremt nogle sygehuse eksempelvis udskriver tidligere end andre kan dette have stor betydning for 
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genindlæggelser og antallet af færdigbehandlede patienter i sengene; kommunerne oplever eksempelvis, 

at mange borgere ved sygehusudskrivelse ikke er ”færdigbehandlede” i samme grad som tidligere.  

Undervejs i præsentationen blev der fra salen spurgt ind til, hvad forklaringen var på det store spring for 

Morsø kommune og Thisted Kommune i forhold til forebyggelige indlæggelser, og om dette kunne skyldes 

den måde tallene opgøres på de enkelte sygehuse.  Anders Broholm svarede, at der er opmærksomhed på, 

at der kan være underliggende forklaringer på forskelle i tallene, og at der generelt skal fokus på, at 

registreringerne er korrekte og ens mellem sygehusene.  Samtidig understregede Anders Broholm, at 

debatten om tallene for økonomiaftalemålene ikke er ment til at udtale kritik af nogen men handler om at 

lære af hinanden, således at de nordjyske kommuner kan hjælpes ad med at løse de udfordringer, der er.  

I forhold til tallene for færdigbehandlingsdage på det psykiatriske område gjorde Læsø Kommune 

opmærksom på, at kommunen ikke har et tilbud i forhold til psykiatri, hvilket forklarer, hvorfor kommunen 

ligger højt. 

 

I forbindelse med økonomiaftalemålene blev der kort drøftet ventetid på genoptræning i de nordjyske 

kommuner. På denne baggrund udsendes på senere tidspunkt inspirationsmateriale til kommunerne i form 

af en opgørelse af ventetid på genoptræning i de nordjyske kommuner evt. sammenholdt med data vedr. 

genindlæggelser for at klarlægge mulige sammenhænge. 

 

3. KL’s udspil vedrørende det nære sundhedsvæsen  

Oplæg v. Steen Rank Petersen og Jacob Meller Jacobsen, KL 

Steen Rank Petersen og Jacob Meller Jacobsen fra KL redegjorde for hovedelementerne i KL’s nye 

sundhedsudspil ”Sammen om sundhed”. 

Oplægsholderne gjorde klart, at udspillet ikke skal opfattes som ”Det Nære Sundhedsvæsen 2.0” men er et 

”her og nu”-billede på de ting, der er vigtige for kommunerne at få fokus på i de forestående 

finanslovsforhandlinger og i forhold til regeringens prioriteringer på sundhedsområdet. Udspillet skal 

ligeledes give et bedre billede af hvad det nære sundhedsvæsen er for en størrelse, både udad til samt 

indad i kommunerne; udspillet skal således illustrere hvor meget der sker i kommunerne på 

sundhedsområdet samt appellere til samarbejde med regioner, almen praksis og på tværs af kommuner.  

Udspillet er bygget op omkring 6 borgerfortællinger, der skal være med til at tegne billedet af det nære 

sundhedsvæsen, gøre det nærværende og konkret illustrere den ”merværdi” kommunerne skaber rent 

sundhedsmæssigt. Udspillet har fokus på bl.a. den ældre medicinske patient, psykiatri, kronisk sygdom, 

demens og børn. Det nærmere indhold i udspillets forskellige emneområder er kort beskrevet i oplæggets 

slides, som er fremsendt sammen med dette referat. I forhold til psykiatrien er der eksempelvis fokus på 

behovet for mere arbejde med fremskudte indsatser og ligestilling mellem somatik og psykiatri. 

Vedrørende kronisk sygdom er der bl.a. behov for en tydelig strategi for, hvor/hvordan disse borgere skal 
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behandles når sygehuse (herunder akutmodtagelser og ambulatorier) rykker længere væk. Og på 

demensområdet er der bl.a. behov for øget opmærksomhed (via kompetenceudvikling) på tidlige 

sygdomstegn. 

Udspillet italesætter derudover en styringsdagsorden, herunder den kommunale medfinansiering. Udspillet 

tager bl.a. differentierede kommunale medfinansieringstakster op med henblik på at give kommunerne 

større incitament til forebyggelse og større mulighed for at påvirke den kommunale medfinansiering. 

Det blev derudover bemærket, at almen praksis behandles anderledes i udspillet sammenlignet med 

tidligere; fokus er på de lægebetjeningsopgaver, der skal løses, og mindre på at det nødvendigvis er almen 

praksis, som skal løse opgaverne (det kunne også være region, private aktører eller ved ansættelse af 

læger). 

 

Spørgsmål til KL’s sundhedsudspil samt drøftelse i plenum 

Generelt var tilbagemeldingerne fra deltagerne positive. Efter oplægget opstod der bl.a. drøftelser omkring 

de nordjyske udfordringer i forhold til lægedækning, lægemangel og højt aldersgennemsnit hos lægerne. 

Det blev nævnt, at forslag om plejehjemslæger og kommunale læger yderligere kan påvirke de nordjyske 

rekrutteringsudfordringer, da eksempelvis Hovedstaden lettere vil kunne rekruttere til sådanne nye 

lægefunktioner, hvilket kan medvirke til en forværring af Nordjyllands rekrutteringsproblemer. 

Deltagerne kunne se fornuften i oplægget i forhold til de forestående finanslovsforhandlinger, men der lød 

en opfordring fra deltagerne til, at KL fremadrettet gerne måtte blive bedre til at inddrage det lokale 

kommunalpolitiske ”bagland”. Herudover blev der snakket om opgaveflytning fra sygehuse til kommuner, 

hvilket fylder en del i de nordjyske kommuner. Her var der et ønske om, at KL sætter øget fokus på disse 

opgaveflytninger. KL’s repræsentanter gav udtryk for, at der var fokus på dette, bl.a. i forhold til det 

forestående udvalgsarbejde mellem kommuner, region og regering om Det Nære Sundhedsvæsen. 

I forhold til psykiatri blev det nævnt, at det er vigtigt med opmærksomhed på de udfordringer der er med 

dobbeltdiagnosepatienter, da det er en stor gruppe borgere, som er svære at håndtere. Ideelt skal 

misbrugs- og psykiatrisk behandling laves integreret. 

I forhold til lighed i sundhed blev det bemærket udspillet kunne have behandlet dette emne nærmere. KL’s 

repræsentanter var enige, men påpegede at ulighed i sundhed indgik i det samlede oplæg og flere af 

casebeskrivelserne, og at det nære sundhedsvæsen netop har en vigtig opgave i at mindske skævheden i 

sundhed. 

Ud over KL’s sundhedsudspil blev også forhandlingerne med PLO drøftet med KL’s repræsentanter. Der var 

enighed om, at der skal holdes fast i dialogen med PLO, da det er en central aktør på sundhedsområdet. I 

forlængelse heraf blev det foreslået, at det kunne overvejes om det var fornuftigt at etablere et nationalt 

praksisplanudvalg for at understøtte løsning af regionale problemstillinger og skabe større mulighed for at 

løse de landspolitiske udfordringer. KL’s repræsentanter bekræftede derudover, at status på 

forhandlingerne med PLO er den samme på landsplan – det vil sige, at processen har været træg. Ikke desto 

mindre holdes der fast i, at kommunerne gerne vil forhandle, og der er en erkendelse af at samarbejdet 
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med almen praksis er vigtigt. Men hvis ikke forhandlingerne lykkes, så kan det blive nødvendigt at se på 

andre muligheder. 

 

 

 

4. Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) 

Oplæg ved direktør Lone Becker, Thisted Kommune 

Lone Becker indledte oplægget med at redegøre for de sundhedsmæssige udfordringer der er i forhold til 

personer med psykiske lidelser, idet personer med psykiske lidelser på en række sundhedsparametre 

afviger væsentligt fra den øvrige del af befolkningen (herunder kortere levetid, hvilket bl.a. skyldes lavere 

fysisk aktivitet, misbrug og øget risiko for kronisk fysisk sygdom). 

Herefter redegjorde Lone Becker for de kommunale udfordringer i forhold til det psykiatriske område, hvor 

der forventes at være et stigende behov fremadrettet; dels fordi der henvises flere til psykiatrisk 

behandling samtidig med et faldende antal speciallæger, og dels fordi antallet af ældre borgere stiger, 

hvilket forventes at føre til en stigning i borgere med aldersbetingede psykiatriske lidelser. Lone Becker 

redegjorde for, at borgere med psykiske lidelser fylder meget i kommunerne – både økonomisk og i forhold 

til forbrug af ressourcer. Dette skyldes blandt andet, at borgerne mødes i mange dele af den kommunale 

sektor, herunder på skoleområdet, beskæftigelsesområdet, misbrugsområdet, sundhedsområdet og 

socialområdet (herunder i socialpsykiatrien). Der er derfor brug for en tidlig og tværfaglig koordinerende 

indsats i kommunen i forhold til disse borgere. Derudover er der mange samarbejdsflader mellem 

kommuner og region, hvilket kræver et tæt samarbejde. Her er der i dag problemer i forhold til eksempelvis 

IT-understøttelse, som i nogle tilfælde hæmmer samarbejdet. Desuden ligger der en særlig udfordring i, at 

regionens psykiatriplan 2015-2018 lægger op til, at psykiatribehandlingen samles i færre og større enheder 

med mål om et større specialiseringsniveau i behandlingen. Denne centralisering kan betyde, at visse 

patienter undlader at modtage psykiatrisk behandling i regionalt regi grundet store rejseafstande. Disse 

borgere vil formodentligt i stedet skulle behandles i den kommunale socialpsykiatri eller ved andre 

kommunale tilbud. Det er således vigtigt at holde for øje, at tilpasninger i den regionale 

behandlingspsykiatri har direkte konsekvenser for den kommunale opgavevaretagelse på området. 

For at imødegå disse udfordringer inden for psykiatrien og opfylde de målsætninger, som er opstillet i 

Sundhedsaftalen 2015-2018, er der i kraft af Sundhedsaftalen iværksat en række tiltag inden for 

psykiatrien. Det gælder bl.a. i forhold til børn og unge, personer med dobbeltdiagnoser og rehabilitering af 

borgere med angst eller depression. 

Oplægget blev afsluttet med en kort præsentation af KL’s anbefalinger på området, der bl.a. går på, at 

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen skal sammentænke retningslinjer, så en helhedsorienteret tankegang 

sikres i forhold til borgere med psykiske lidelser og misbrug.  Samtidig anbefaler KL et øget samarbejde 

mellem kommuner og regioner, samt at kommunerne i højere grad arbejder med fremskudte indsatser.  
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Gruppedrøftelser vedr. det psykiatriske område i plenum 

Efter oplægget var der klyngebaserede gruppedrøftelser af det psykiatriske område. Grundlaget for 

drøftelserne var følgende tre spørgsmål: 

1. Den psykisk syge borger er ofte ”kendt” flere steder i den enkelte kommune/på tværs af 

forvaltningerne. Har I erfaringer med dette og hvordan håndteres det i dagligdagen?  

2. Hvordan inddrages pårørende/netværk i forhold til indsatsen for psykisk syge borgere? Medtænkes 

frivillige/SIND i indsatsen og hvordan?  

3. Kan kommunerne gøre noget i fællesskab for at løfte området og er der behov for 

fælleskommunale indsatser?  
 

Nedenfor følger korte opsamlinger fra drøftelserne i de forskellige grupper (Klynge Nord blev delt i to, da 

der var mange deltagere fra denne klynge). 

Klynge Midt 

Spørgsmål 1: 

 Flere steder i kommunen behandles de samme mennesker (beskæftigelse, botilbud, 
familieindsats) - konkurrerende dagsordener i dagligdagen. Det er en udfordring. 

 Den løbende koordinering mellem kommunen og psykiatriske sygehuse kan blive bedre, især når 
det drejer sig om mennesker med langvarig sygdom. 

 Patientens Team i psykiatrien: Aalborg Kommune har tilbudt at være pilotkommune. 

 Det er en udfordring for Jammerbugt, at psykiatrien trækker ambulant tilbud tilbage, så borgerne 
skal til Hjørring eller Aalborg. 

 
Spørgsmål 2: 
I forhold til inddragelse af brugere/pårørende blev følgende punkter nævnt: 

 Brugerråd for socialpsykiatri i Jammerbugt 

 Handicapråd 

 Frivillighedsdag 

 Det er vigtigt at samarbejde med både pårørende og frivillige foreninger 

 Aalborg støtter fremover Head Space økonomisk 
 
Spørgsmål 3: 

 Aalborg er i dialog med regionen om færdigbehandlingsområdet - p.t. arbejdes der på, at der 
kommer flere regionale botilbud til målgruppen. 

 Vesthimmerlands tilbud (Psykiatriens Hus) ser spændende ud. 

Klynge Syd 

Spørgsmål 1: 

 Udfordringer i forhold til overgang omkring det 18. år (Vesthimmerland).  

 Gode erfaringer i forhold til koordination omkring komplekse udskrivelser (Rebild).  

 Enighed om at det kører godt nok - spørgsmålet er om godt nok er godt nok?  

 Erfaringer omkring samarbejde med hele familien på andre områder smitter af og benyttes også i 
forhold til psykiatri. Formel koordinering. Der vil altid være snitfalder. 

 Vigtigt med fokus på mål og krav. 

 Den sundhedsmæssige faktor bliver nogle gange tabt, da forankringen er i social og arbejdsmarked 
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(Vesthimmerland).  

 Rehabiliteringsplaner kan være en løsning, der sikrer, at man kommer hele vejen rundt.  

 Samarbejde er ikke nok, hvis man ikke har virkemidler og tilbud (Mariagerfjord).  

 I forhold til Psykiatriens Hus i Vesthimmerland er håbet, at udskrivelsen bliver mere lempelig. 
 
Spørgsmål 2: 

 Sind netværk lykkedes ikke i Vesthimmerland - der dukkede ikke nogen op. 

 Frivillige mentorer fungerer godt på arbejdsmarkedsdelen (Vesthimmerland).  

 Deltagerne i gruppen mangler viden om hvordan det ser ud i egen kommune.  
 
Spørgsmål 3:  

 Der kan måske gøres mere på netværksdelen. 

 Lang transport kan måske være en udfordring i forbindelse med centralisering, så måske skal vi 
tale sammen lokalt (nærhedsdel). 

 

Klynge Vest 

Spørgsmål 1: 
Der arbejdes med en model, som er en form for ”rehabiliteringsteam-light”, hvor borgeren tilbydes en 
tværfaglig vurdering tidligt i forløbet. 
 
Spørgsmål 2: 
Pårørende er inddraget i det omfang, det er muligt ud fra lovgivningens rammer og borgerens ønsker. 
Pårørende er oftest en stor og vigtig ressource. Morsø Kommune arbejder med frivillige ”rollemodeller”, 
som er mentorer for unge kontanthjælpsmodtagere, hvor den unge selv vælger sin ”rollemodel”. Morsø 
har rigtigt gode erfaringer hermed. 
 
Spørgsmål 3: 
Dette punkt blev ikke drøftet. 
 
Øvrige drøftelser:  
Med reduktionen i antal psykiatriske senge i Thisted vil der komme et pres på socialpsykiatrien. 
 

Klynge Nord 1 

 Arbejdsmarkedets investeringsstrategi løser nogle af udfordringerne og indebærer også, at andre 
relevante forvaltninger aktiveres qua de relevante indsatser, der indgår som en aktivitet i 
investeringsstrategien (Hjørring).  

 Ungeindsatsen er flyttet over i arbejdsmarkedsområdet (Hjørring).  

 Fokus på at den kommunale organisering kan være en jungle, og således endnu en udfordring for 
psykisk udsatte.  

 Fokus på tidlig opsporing, bl.a. også i børneinstitutioner, med henblik på at forebygge at 
udfordringerne udvikler sig til komplekse sager.  

 Inddragelse af pårørende er vigtigt og afgørende.  

 Fokus på borgernes ressourcer og kompetencer i stedet for svagheder. 

 Krav til samarbejdspartnere - eksempelvis efterfødselsreaktioner. Gråzone mellem behandling og 
anden indsats.  

 Systemisk tænkning omkring indsatsen og den måde vi omtaler det. 
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Klynge Nord 2 

Spørgsmål 1: 

 Kommunerne har erfaring med, at psykisk syge borgere ofte har forskellige "problematikker" 
udover den psykiske lidelse - bl.a. misbrug og arbejdsløshed.  

 Som følge af reformerne på arbejdsmarkedsområdet opleves der et øget pres på socialpsykiatrien. 
Der er risiko for, at nogle borgere bliver presset for hårdt, og dermed bliver mere syge. 

 Det er vanskeligt at skabe sammenhængende forløb på tværs af forvaltninger - der er plads til 
forbedring. 

 Behandlingspsykiatrien udskriver borgerne tidligere, og det giver større udfordringer for 
kommunerne, idet borgerne bliver vanskeligere at håndtere. Der mangler incitamenter til at øge 
samarbejdet. 

 
Spørgsmål 2: 

 Der er fokus på at rekruttere flere frivillige. Der er stor erfaring med frivillige f.eks. på 
ældreområdet, men det er stadig forholdsvis nyt på psykiatriområdet. 

 Der er bl.a. fokus på at styrke brugernes kompetencer som frivillige, så de kan hjælpe andre 
brugere. 

 
Spørgsmål 3: 

 Kommunerne er åbne overfor fælleskommunalt samarbejde. 
 Behandlingscenter Nordenfjord er et godt eksempel på et fælleskommunalt samarbejde. 
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