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Side 2

1 (Åben) Introduktion til Sundhedsudvalget - besøg på Sygehus Vendsyssel
Sags ID: EMN-2014-00701
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Besøg på Sygehus Vendsyssel kl. 15.00, hvor sygehusets ledelse vil give en status for
arbejdet med sygehusplanen og udviklingen af sygehus Vendsyssel.
Udover sundhedsudvalgets medlemmer vil socialudvalgsmedlemmerne Lars Oldager og
Pia Karlsen deltage.

Indstilling
Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Besøget gennemført.

Bilag

Side 3

2 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2015-50212
Sagsbehandler:

Anni Lykke Birkving
Sundhed og Pleje

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOU/BUU/SUU/ØU/BR
Sagsfremstilling
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den generelle beredskabsplan for
Frederikshavn Kommune.
Sundhedsberedskabsplan 2016 erstatter Sundhedsberedskabsplan 2009.
Planen skal sikre, at sundhed og sikkerhed for kommunens borgere i en krisesituation så
hurtigt som muligt kommer tilbage til normaltilstand.
Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for sundhedsberedskabsplanen og refererer til
direktionen. Centerchef for Sundhed & Pleje er formand for
Sundhedsberedskabsledelsen.
Det er primært Center for Sundhed & Pleje, Center for Handicap & Psykiatri, Center for
Social- & Sundhedsmyndighed og Center for Familie, der påvirkes af planen, men
afhængig af krisen kan andre centre også påvirkes.
Beredskabets primære opgaver er udstukket af Sundhedsstyrelsen gennem deres
vejledning på området.
Opgaver i en krisesituation:
 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra
sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem.
 Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene.
 Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af
infektioner og epidemiske sygdomme.
 Plejeopgaver i relation til hedebølge.
 Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt.
krisehjælp.
 Massevaccination.
Udkast til Sundhedsberedskabsplan 2016 er vedlagt som bilag.
Sagen er behandlet i HovedMED.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 05-01-2016
Indstillingen godkendes med de redaktionelle ændringer der skal til, set i lyset af den
ændring, der er sket pr. 1.1. 2016 på den overordnede beredskabsorganisering.
Fraværende: Helle Madsen.
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Børneog Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende
Sundhedsberedskabsplan 2016.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-01-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales

Bilag
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Side 5

3 (Åben) Eksperiment: Digital Træning
Sags ID: EMN-2015-50241
Sagsbehandler: Hanne Engholm Hansen
Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Center for Sundhed & Pleje igangsætter sammen med Center for it, digitalisering og
velfærdsteknologi et eksperiment vedrørende digital træning. Formålet er at afprøve
værdien af teknologiunderstøttet træning. Målet er at ca. 30 borgere indgår i
afprøvningen, hvor det er frivilligt at deltage. Eksperimentet indgår i sammenhæng med
de indsatser, som allerede foregår under Træningsenheden og LMIEL-indsatsen med
fokus på fald. Projektleder Hanne Engholm deltager under punktet, hvor hun vil
fremlægge eksperimentet.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren, indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til
efterretning.
Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag



Bilag eksperiment digital træning (434145 - EMN-2015-50241)
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4 (Åben) Status medfinansiering Dec 2015
Sags ID: EMN-2015-50411
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
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 12 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. 3,5 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 instiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

1. Medfinansiering December 2015 (865529 - EMN-2015-50411)
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5 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb Sundhedsudvalgets budgetområde 2016
Sags ID: EMN-2015-00958
Sagsbehandler:

Bo Christensen

Ansvarligt center:
Beslutningskompetence

SUU/ØU/BR
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige
budgetoverslagsår.
På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under
Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.
Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.
Investeringspulje, forebyggende indlæggelser
Pulje digitalisering og vælfærdsteknologiske tiltag

1.065.000 kr.
417.000 kr.

I alt

1.482.000 kr.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler
Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område
frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.482.000 kr.
Tidligere beslutninger:

.
Beslutninger:
Anbefales.

Bilag
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6 (Åben) Opfølgning på statusmøde med frivillige d. 26.11.2015
Sags ID: EMN-2015-50197
Sagsbehandler:

Maika Wissing Nikolajsen
Sundhed og Pleje

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Torsdag d. 26. november 2015 blev der afholdt statusmøde på ”Politik for frivilligt socialt
arbejde” i forbindelse med mødet, blev ”De Frivillige Hænder” evalueret.
I mødet deltog såvel frivillige fra organisationer, foreninger, frivillige i
kommunalt regi, ansatte og ledere ved Frederikshavn Kommune og politikere.
Dialogen på mødet viste, at der generelt er et øget samarbejde mellem de
frivillige organisationer, foreninger og Kommunen, bl.a. på baggrund af disse
halvårlige statusmøder, som giver grobund for netværket.
Der er generelt et ønske om at flere mænd og yngre borgere bliver frivillige.
I bilaget ”Notat om statusmøde med frivillige 2016-11-26” er hovedudsagnene
fra dialogen beskrevet.
På mødet var der også et indlæg om frivillige på plejecentret Strandgården
samt om frivillige besøgsvenner i handicapområdets bofællesskaber i Skagen
og en status på etableringen af Frivilligcentret.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om:
2. hyppigheden for statusmøder med de frivillige
3. generelt indhold og form på statusmøderne
4. konkret tidspunkt for og indhold på det næste statusmøde med de frivillige
Tidligere beslutninger:

.
Beslutninger:
Der afholdes fortsat halvårlige møder evt. forsøg med fyraftensmøde / efter kaffetid.
Fokus på bl.a. inspirationsindlæg og plads til dialog på møderne.
Næste møde holdes i april/maj 2016.

Bilag

1.

Notat om statusmøde med frivillige 2016-11-26 (420633 - EMN-201550197)
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7 (Åben) Statistik, færdigbehandlede patienter
Sags ID: EMN-2016-00005
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Til udvalgets orientering fremsendes hermed oversigt over den historiske
aktivitetsudvikling på området ”færdigbehandlede patienter” og deraf afledte betalinger for
sengedage på det somatiske og psykiatriske område.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

5. Færdigbehandlede patienter (865609 - EMN-2016-00005)
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8 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (til SUU)
Sags ID: EMN-2015-00633
Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg
Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt,
overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af
sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den
sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de ti første
måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres
sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden
oktober 2014 til og med oktober 2015 vist pr. måned.
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager:
Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste,
arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på
grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).
Alle ansatte er omfattet af statistikken - eksklusiv medarbejderkredsene
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt
arbejdsfortjeneste”.
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk
placeret under de respektive centre.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til
efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

2.

Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)
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9 (Lukket)

Udvalgsformanden orienterer

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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1. Indledning
Frederikshavn kommunes Sundhedsberedskabsplan er godkendt af Byrådet d. xx.xx.2016.
Sundhedsberedskabsplanen er en del af Frederikshavn kommunes beredskabsplan.
I planen beskrives det, hvorledes det skal sikres at opretholde og videreføre behandlings- og plejekapacitet
indenfor:
•
•
•
•
•
•

Hjemmepleje
Hjemmesygepleje
Plejecentre
Handicappede
Psykiatri
Sundhedspleje.

De nævnte områders ressourcer skal således kunne omstilles og udvides til et kriseberedskab ved større
ulykker og hændelser.

1.1 Planens formål
Formålet er at skabe grundlaget for en koordineret indsats i krisesituationer, sådan ressourcerne anvendes
bedst muligt med det mål at bringe kommunen og dets borgere tilbage til en normaliseret tilstand hurtigst
muligt.

1.2 Planens lovgrundlag og præmisser
Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og er baseret på følgende lovgivning:
•
•
•
•
•

Sundhedsloven
Beredskabsloven
Epidemiloven
Lægemiddelloven
Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

Planen tager udgangspunkt i det daglige beredskab og er baseret på en fleksibel tilpasning til den aktuelle
situation, således borgerens sikkerhed og sundhed sikres bedst muligt i ekstraordinære situationer.
Sundhedsberedskabsplanen skal ses i sammenhæng med Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan, de
omkringliggende kommuners sundhedsberedskab og Frederikshavn Kommunes beredskabsplan samt de
lokale beredskabsplaner og actioncards.
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Planen er bygget op efter sektoransvarsprincippet, lighedsprincippet og nærhedsprincippet sådan, at den
myndighed der har ansvaret til dagligt, også har ansvaret i en krisesituation, at myndigheden anvender den
samme organisering som til daglig, og at opgaverne løses så tæt på borgeren som muligt.

1.3 Planens gyldighedsområde
Sundhedsberedskabsplanen gælder primært for Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Social- & Sundhedsmyndighed og Center for Familie.
Alle afdelinger herunder er ansvarlige for egne beredskabsplaner og tilhørende actioncards.
Afhængig af en krisens art kan andre centre berøres og inddrages. Dette vil ske gennem den generelle beredskabsplan.

1.4 Relation til Frederikshavn Kommunes Beredskabsplan
Sundhedsberedskabet kan iværksættes gennem Frederikshavn Kommunes beredskabsplan og dermed styres gennem dennes krisestyringsstab. Krisestyringsstaben kan indkalde relevante personer fra sundhedsberedskabsledelsen.
Denne plan er dermed en delplan til kommunens generelle beredskabsplan.
Er Frederikshavn Kommunes beredskabsplan aktiveret, referer sundhedsberedskabsledelsen til dennes
krisestyringsstab.

2. Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet
Sundhedsberedskabsledelsen er med reference til direktionen ansvarlig for sundhedsberedskabet i Frederikshavn Kommune.
Formandsposten for sundhedsberedskabet ligger hos centerchefen for Sundhed og Pleje.

2.1 Sundhedsberedskabsledelsens medlemmer
Sundhedsberedskabsledelsen består foruden formanden af centerchefer fra Social- og Sundhedsmyndighed, Handicap & Psykiatri og Center for Familie.
Sundhedsberedskabsledelsen kan tilkalde direktører eller øvrige centerchefer samt andre personer til at
deltage ad hoc i sundhedsberedskabsledelsen afhængig af den opgave, der skal løses i sundhedsberedskabet.
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Der skal være en nær tilknytning til Frederikshavns Kommunes beredskabsplan samt til beredskabschefen.
Dette sker ved at formanden for sundhedsberedskabsledelsen altid har sæde i styregruppen for Frederikshavn Kommunes beredskabsplan og at beredskabschefen ad hoc deltager i Sundhedsberedskabsledelsens
møder.

2.2 Sundhedsberedskabets overordnende opgaver
Sundhedsberedskabsplanen beskriver Frederikshavn Kommunes målsætning med sundhedsberedskabet,
herunder:
•
•
•
•
•
•

Aktivering af sundhedsberedskabet, herunder samarbejde med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK).
Indsats for ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der
opholder sig i eget hjem.
Samarbejde med Regionen og omkringliggende kommuner.
Kommunikation mellem de personer der deltager i sundhedsberedskabet.
Kvalitetssikring.
Uddannelses- og øvelsesvirksomhed i samarbejde med Beredskabscenteret, Regionen og omkringliggende kommuner.

For det primære sundhedsområde er de overordnede opgaver:
•
•
•
•
•
•

Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre
syge og smittede i eget hjem.
Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene.
Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme.
Plejeopgaver i relation til en hedebølge.
Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp.
Massevaccination.

Til varetagelse af opgaverne er der udarbejdet et antal actioncards – bilag 6.5.

2.3 Sundhedsberedskabets implementering og ajourføring
Sundhedsberedskabet har en platform på Frederikshavn Kommunes samarbejdsportal og er koblet op på
C3. På samarbejdsportalen findes også en platform for infektionshygiejne og dennes procedurer og instrukser.
Sundhedsberedskabet udsender nyhedsbreve ved behov for informationer om opgaver, der varetages af
sundhedsberedskabet, og som skal implementeres i berørte centre.
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Formanden for sundhedsberedskabsledelsen indkalder sundhedsberedskabsledelsen mindst en gang årligt
eller ved behov.
Sundhedsberedskabsplanen ajourføres minimum en gang årligt eller ved behov. Mindst en gang i hver byrådsperiode skal sundhedsberedskabsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen.

3. Aktivering og drift af sundhedsberedskabsplanen
Aktiveringen af sundhedsberedskabet kan ske fra (listen er ikke udtømmende):
•
•
•
•
•

Sundhedsstyrelsen, herunder embedslæger eller AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter)
Indsatsleder, politi/KOOL (koordinerende læge)
Beredskabschefen
Sundhedsberedskabsledelsen
Formand for sundhedsberedskabsledelsen.

Desuden kan sundhedsberedskabet aktiveres som en løbende overgang fra daglig drift til øget beredskab i
særlige situationer.
Planen skal aktiveres, når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, som kan sætte kommunens sundhedsområde under pres. Sådanne hændelser kan være svigt i forsyningssikkerheden
(vand, varme, strøm), masseudskrivning fra regionens sygehuse, massevaccinationsbehov, aflastning af
sygehusene med behandling af lettere tilskadekomne, plejeopgaver ved hedebølge m.m.
Planen kan aktiveres, når større udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser
rammer kommunen.
Sundhedsberedskabsplanen træder i kraft når opgaven i forbindelse med en krise eller andet ikke kan klares indenfor den daglige drift.
Sundhedsberedskabsledelsen træder sammen og nedsætter sin krisestab. Krisestaben koordinerer herefter
indsatsen. Krisestaben består som minimum af centerchef for Sundhed og Pleje, Direktør for Social- og
Sundhedsområdet og Beredskabschef.
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Beredskabets aktiverings- og driftsniveau:
Aktiveringsniveau

Beskrivelse

Varsling af chefer og nøglepersoner

Varsling af chefer og nøglepersoner anvendes i en situation, hvor der ikke vurderes at være behov for at aktivere
og etablere krisestaben, men hvor chefer og nøglepersoner bør være orienteret om situationen.

(informationsberedskab/forhøjet beredskab)

Indkaldelse af chefer og nøglepersoner anvendes i en
situation, hvor der vurderes at være behov for cheftilstedeværelse m.v. i Sundhedsberedskabet for umiddelbart
at kunne mødes og koordinere sundhedsberedskabets
opgaver.

Indkaldelse af chefer og nøglepersoner
(stabsberedskab/markant forhøjet beredskab)

Indkaldelse af den samlede krisestab anvendes i en situation, hvor der er behov for at Frederikshavn Kommunes
Sundhedsberedskabsledelse kan varetage samtlige krisestyringsrelevante opgaver med det samme og i længere
tid.

Indkaldelse af den samlede krisestab
(fuldt etableret beredskab)

3.1 Modtagelse af varsler, alarmer m.v.
Alarmering af sundhedsberedskabet sker via Beredskabscenterets døgnbemandede vagtcentral på 98 45 61
25. Herfra aktiveres sundhedsberedskabets kontaktliste – bilag 6.3.
Alle fra sundhedsberedskabsledelsen sikrer sig, at de har adgang til kontaktoplysningerne via deres mobiltelefon.
Alle kontaktoplysninger findes på C3.

3.2 Indledende opgaver i aktiveringsfasen, krisestaben
3.2.1. Aktivering af krisestaben
Efter varsling mødes sundhedsberedskabsledelsen på centerchefen for Sundhed & Plejes kontor, Frederikshavn Rådhus. Alternativt mødes man på beredskabschefens kontor, Beredskabscenteret, H. C. Ørstedsvej,
Frederikshavn.
Sundhedsberedskabsledelsen danner sin krisestab og indkalder den for krisen relevante personkreds. Kontaktpersonlisten bilag 6.3 er ikke udtømmende.
Krisestaben kan oprette støttefunktioner som et kommunikationshold, faglig rådgivning fra personer på
decentrale enheder, økonomi o. lign. Staben ved centerchefen for Sundhed & Pleje fungerer som støtte for
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krisestaben med hensyn til praktiske opgaver som dokumentation, forplejning, indhentning af oplysninger
mv.
Krisestaben og støttefunktionerne sikrer sig, at deres stedfortrædere er klar til indgå i arbejdet, når de bliver indkaldt.
Krisestabens opgave er herefter at sikre, at sundhedsområdets opgaver kan varetages mest hensigtsmæssigt under krisen.
Er der ingen mulighed for elektronisk kommunikation i kriseperioden, er den faste regel, at krisestaben
mødes hver morgen kl. 8 på centerchefens kontor for videre aftaler.
For møderne anvendes dagsordenskabelonen – bilag 6.1.
Der oprettes en log for dokumentation af alle beslutninger – bilag 6.2.
Den enkelte institution iværksætter selv sine handlinger og ressourcer indtil andet besluttes.
Frederikshavn Kommunes borgerservice, telefonomstilling og ledelsessekretariat informeres om krisen,
således informationer herfra tilgår Krisestaben. Ledelsessekretariatet kan inddrages som støttefunktion.
Krisestaben kan indkalde hjælp fra såvel interne som eksterne enheder (Region, nabokommuner, Politi,
praktiserende læger, præster, private aktører/leverandører m.m.)
Krisestaben har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende kommunens handlinger og anvendelse af
egne ressourcer.
Hvis en anmodning har særlig hastende karakter, rådfører formanden for sundhedsberedskabet sig med
borgmester og/eller kommunaldirektør, evt. pr. telefon. Formanden træffer herefter beslutning om den
videre behandling og orienterer hurtigst muligt herefter medlemmerne af krisestaben.
3.2.2. Overblik og dokumentation
Krisestaben udarbejder situationsbillede på baggrund af de informationer, der er tilgængelige for krisestaben – bilag 6.4.
Der føres log – bilag 6.2. Loggen skal indeholde centrale ind- og udgående informationer samt krisestabens
beslutninger.
Sundhedsberedskabets site på intranettet ajourføres som minimum dagligt og om nødvendigt udarbejdes
og udsendes der nyhedsbreve. Sundhedsberedskabets kommunikationsmedarbejder inddrages. Se bilag 6.3
Ad hoc medlemmer.
C3 anvendes som kommunikationsplatform.
3.2.3

Kommunikation
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Krisestaben aftaler sin kommunikationsstrategi for krisen.
Aftaler om kommunikation skal sikre et højt informationsniveau til såvel borgere, pårørende, interne medarbejdere, samarbejdsparter og pressen.
Aftalerne skal desuden sikre, at Frederikshavn Kommune kan reagere med en hurtig og præcis kommunikation ved en pludseligt opstået informationsefterspørgsel.
Krisestaben udpeger en talsperson. Talspersonen udtaler sig på vegne af krisestaben og Frederikshavn
Kommune.
Talspersonen kan være et medlem af krisestaben, men kan også være en person udenfor staben, som løbende holdes orienteret om krisens udvikling og håndtering.

3.3 Koordination og samarbejde
Da sundhedsberedskabsplanen er en delplan under Frederikshavn Kommunes beredskabsplan, kan beredskabschefen nedsætte krisestaben og indkalde medlemmer fra sundhedsberedskabsledelsen som medlemmer i den almene krisestab under beredskabschefen.
AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter), Region Nordjylland alarmeres af vagtcentralen ved større
hændelser og ulykker. AMK kan herefter koordinere Kommunens sundhedsberedskab med Regionen og de
omkringliggende kommuner.
KOOL (den koordinerende læge) er øverste sundhedsfaglige kompetence i indsatsområdet. KOOL varetages
sædvanligvis af ambulancelægen på et evt. ulykkessted. Kommunens Beredskabscenter skal i samarbejde
med sundhedsberedskabet kunne give et overblik over kommunens ressourcer (personel og materiel) til
KOOL. Se C3.
Praksissektoren/vagtlægerne varetager de opgaver, som de normalt løser, f.eks. ved ekstraordinært udskrivelse fra sygehusene. Ligeledes forudsættes det, at lægerne tager sig af opgaverne vedrørende massevaccinationer.
Hvis en større hændelse indtræffer, vil AMK iværksætte varsling og informationer til de praktiserende læger.
Koordinering af opgaver, der skal løses på tværs af kommunegrænserne koordineres gennem beredskabscenterets vagtcentral.
For at iværksætte kommunens ressourcer tages C3 i anvendelse, hvorfra der kan skaffes oplysninger om at
tilvejebringe hjælpemidler, medicinsk udstyr og personlige værnemidler. Personaleressourcer som sygeplejersker og psykologer tilvejebringes ligeledes gennem kontaktoplysninger på C3.
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3.4

Infektionshygiejne

For at forebygge smitte- og infektionsrisikoen for kommunens borgere og personale er der udarbejdet en
hygiejnepolitik samt uddannet et antal kontaktpersoner som i forbindelse med udbrud af smitsom sygdom
er særligt uddannet til at varetage forholdsreglerne ved pleje af smittede borgere.
Infektionshygiejne har et site på Samarbejdsportalen med oplysninger om forholdsreglerne ved udbrud af
sygdomme forårsaget af særligt multiresistente bakterier samt oplysninger om kontaktpersoner i infektionshygiejne.
Ved akutte hændelser inddrages Regionens hygiejnesygeplejerske. Kontaktoplysninger findes på Samarbejdsportalen.
3.5

Sundhedsberedskabets drift

Sundhedsberedskabet drifter de opgaver, der måtte opstå som følge af større ulykker eller hændelser som
måtte sætte sundhed og sikkerhed under pres. Opgaverne er defineret i en række actioncards, se bilag 6.5.
3.5.1 Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene
Når Regionen vurderer der er behov for at skaffe ekstra pladser på sygehusene, træffes der beslutning om
ekstraordinær udskrivning af patienter.
AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) kontakter kommunens vagtcentral som herefter iværksætter
Sundhedsberedskabet.
For de patienter, der ikke kan udskrives til eget hjem, er Kastaniegården, Arenfeldtsgade, Frederikshavn
udpeget til den primære modtager af patienter.
Ved udskrivning til eget hjem sikres der kontakt til Hjemmeplejen ved behov for pleje i hjemmet. Det samme gælder ved behov for hjælpemidler og evt. madservice. Social- og Sundhedsmyndighed kontaktes for
visitering af opgaverne.
Regionen vil hjælpe ved ekstraordinært behov for lægemidler. Ved ekstraordinære udskrivninger skal patienten have medicin med hjem fra sygehuset til minimum 48 timer.
Se Actioncard 1 (bilag 6.5.1): Ekstraordinært udskrevne patienter.

3.5.2. CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme)
Sundhedsberedskabet skal medvirke til at begrænse og afhjælpe følgerne af eksponering for kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosivstoffer (CBRNE).
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Opgaver til sundhedsberedskabet ved hændelser med radiologiske og nuklear eksponering vil komme fra
AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter).
Ved kemisk eksponering vil beredskabet afspærre berørt område. Sundhedsberedskabet sikrer sig, at der er
adgang til borgere, der modtager livsvigtige plejeopgaver.
Der stilles sundhedsfagligt og krisepsykologisk personale til rådighed for AMK hvis nødvendigt. Anvend C3.
Ved drikkevandsforurening løses opgaverne i tæt samarbejde med Beredskabscenteret, Vagtcentralen og
Forsyningen. Vær opmærksom på eventuel risiko for nabokommuner og gør Vagtcentralen opmærksom på,
at der skal tages kontakt til nabokommuners beredskab.
Se actioncard 2 (bilag 6.5.2): Drikkevandsforurening.
Nødforsyning af drikkevand på bo-institutioner og plejecentre kan betyde øget behov for personale.
Biologisk eksponering kan være smitsom sygdom, epidemi eller pandemi.
Kommunens sundhedspleje håndterer situationen i forhold til børn og unge. Personale i hjemmeplejen og
plejecentre plejer syge på plejecentre og borgere, der opholder sig i eget hjem. Det samme gælder for personalet på bo-institutioner i Handicap og Psykiatri. Kontaktpersoner i infektionshygiejne inddrages i opgaven og det overvejes, om der skal nedsættes et særligt team til at løse opgaverne hos borgere i eget hjem.
Vær opmærksom på risiko for personalemangel på grund af øget sygdom. Se Infektionshygiejnens site på
Samarbejdsportalen.
Se actioncard 3 (bilag 6.5.3): Smitsom sygdom.
Sundhedsberedskabet skal kunne bistå Regionen med at bemande eventuelle karantænestationer.
3.5.3

Massevaccinationer

Sundhedsberedskabet skal bistå Regionen med at gennemføre besluttede massevaccinationer af enten hele
befolkningen eller dele af befolkningen. I begge tilfælde kommer der instrukser fra Sundhedsstyrelsen.
Se actioncard 4 (bilag 6.5.4): Massevaccinationer.
3.5.4

Krisestøttende beredskab

Ved større hændelser og ulykker bistår sundhedsberedskabet AMK med kriseterapeutisk beredskab. Det
drejer sig både om personale samt lokaler, materiel og udstyr. Anvend C3 for kontaktoplysninger.
Se actioncard 5 (bilag 6.5.5): Kriseterapeutisk beredskab.
3.5.5

Hedebølge

Hedebølge defineres meteorologisk som mindst tre sammenhængende dage, hvor gennemsnitstemperaturen af de højeste registrerede temperaturer overstiger 28o C. Under hedebølge er der risiko for, at mennesker udvikler hedeslag. Hedeslag kan forårsage død eller kronisk handicap, hvis ikke der sker en hurtig behandling. Det skal sikres, at de mest sårbare borgergrupper som kronisk syge (hjerte- lungesyge og diabe-
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tespatienter), psykisk syge, spædbørn, småbørn op til ca. 4 år og gravide får den nødvendige vejledning og
hjælp fra beredskabet. Det kan give øget behov for information eller øgede antal besøg i borgerhjem.
Se actioncard 6 (bilag 6.5.6): Hedebølge.
3.5.6

Pandemiberedskab

Sundhedsstyrelsen overvåger pandemirisiko og informerer kommunen om hvilket beredskabsniveau, der
skal iværksættes. Sundhedsberedskabet sikrer sig, at nyhedsbreve modtages, og at man handler efter styrelsens anvisninger.
3.5.7

Øget plejeberedskab og hjælpemidler

I tilfælde af pandemi, hedebølge, smitsom sygdom eller øvrige scenarier som kan sætte sundheden under
pres, kan der være behov for et udvidet plejeberedskab. Der kan også være øget behov for medicinsk udstyr, personlige værnemidler eller tekniske hjælpemidler. Anvend C3 for kontaktoplysninger.
Se actioncard 7 (bilag 6.5.7): Øget plejeberedskab.
3.5.8. Evakuering af plejecenter, bo-enhed, institution o. lign.
Hvis der under en krisesituation bliver behov for evakuering og genhusning af borgere, bistår sundhedsberedskabet indsatsleder og beredskabschefen med at skabe overblik over antal berørte borgere og kontakt
til pårørende. Man skaber overblik og tilvejebringer ressourcer i form af pleje, transport, hjælpemidler,
forplejning, medicin mv. Anvend C3 for kontaktoplysninger.

3.6

Deaktivering af sundhedsberedskabet

Når der ikke længere er behov for det øgede beredskab og sundhedsberedskabsledelsens koordinering,
træffer formanden for sundhedsberedskabsledelsen og beredskabschefen beslutning om at nedlægge staben og eventuelle støttefunktioner. Dette kommunikeres til den del af organisationen, der har været berørt
af det øgede sundhedsberedskab.

4. Kvalitetssikring
4.1 Evaluering af hændelser
Efter en hændelse og deaktivering af sundhedsberedskabet træder sundhedsberedskabsledelsen sammen for at gennemgå hændelsens log, situationsbilleder og evt. nyhedsbreve for at danne sig et billede
af sagen. Giver gennemgangen anledning til ændringsforslag af actioncards og/eller sundhedsberedskabsplanen gennemføres disse.
4.2 Evaluering af sundhedsberedskabsplanen
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Minimum hvert 4. år skal sundhedsberedskabsplanen revideres og godkendes i hver byrådsperiode.
Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for dette arbejde.

5. Delplaner til Sundhedsberedskabsplanen
Alle delplaner fra Centrene findes på C3 under ”Centre (forside)”

6. Bilag
6.1 Skabelon til dagsorden
6.2 Skabelon til log
6.3 Kontaktoplysninger / kontaktliste til sundhedsberedskabsledelsen
6.4 Skabelon til situationsbillede
6.5 Actioncards
6.5.1. Ekstraordinært udskrevne patienter
6.5.2. Drikkevandsforurening
6.5.3. Smitsom sygdom
6.5.4. Massevaccinationer
6.5.5. Kriseterapeutisk beredskab
6.5.6. Hedebølge
6.5.7. Øget plejeberedskab
6.5.8. Evakuering af plejecenter, bo-enhed, skole, institution o. lign.
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Bilag 6.1
Skabelon til dagsorden for møder i Krisestaben
Dagsorden for 1. møde i staben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deltagere og referent – herunder logfører
Situationen og forventet udvikling: hvad, hvor og hvornår? Situationsbillede
Opgave: Hvad skal gøres?
Bemanding af krisestabens støttefunktioner
Identifikation af relevante samarbejdsparter
Krisekommunikation: Hvad meldes ud til henholdsvis personale, borgere og medier?
Eventuelt
Opsummering af væsentlige beslutninger
Tidspunkt for næste møde.

Dagsorden for efterfølgende møder i staben:
1. Deltagere og referent
2. Status på situationen og forventet udvikling: Opdatering siden sidste situationsstatus. Situationsbillede.
3. Opgave: Hvad er gjort siden sidste møde og hvad skal gøres?
4. Krisekommunikation: afledte reaktioner fra sidste kommunikation fra personale, borgere og medier? Er der behov for nye udmeldinger? I så fald hvilke?
5. Eventuelt
6. Opsummering af væsentlige punkter
7. Tidspunkt for næste møde
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Bilag 6.2
Skabelon til log
En log er en kronologisk optegnelse af de begivenheder, der vedrører krisestaben. Den skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at fastslå og tidsbestemme vigtige begivenheder, således en hurtig gennemlæsning af loggen kan give et klart svar på, hvad der er sket.
Loggen skal derfor indeholde følgende oplysninger i en kort, præcis fremstilling og optaget i den form de
fremkommer:
•
•
•
•

Hovedpunkterne i betydende ind- og udgående skriftlige ekspeditioner
Modtagne og udgivne mundtlige befalinger, meldinger, oplysninger og aftaler i fuld ordlyd, hvis de
er korte – ellers resumé
Tidspunkter for møder med dagsorden og deltagere
Egne handlinger eller begivenheder, der ikke fremgår på anden måde, f.eks. afbrydelse af kommunikationslinjer.

Løbenr.
Fortløbende
nummer

Dato
Klokken

Fra/til
Hvem kommer
sagen fra eller
hvem sendes til

Begivenhed
Indhold af instruks/samtale/aftale

Hvad er foretaget?
Selve handlingen

Loggen tjener til at fastholde enkeltheder, der er af betydning for den løbende og fremtidige læring samt til
orientering ved afløsning.
Al kommunikation føres gennem C3.
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Bilag 6.3
Sundhedsberedskabsledelsens kontaktliste
Medlem/stedfortræder

Center

Telefon

Mail

Funktion

Centerchef Jytte Thøgersen
Stedfortræder: Birgitte Kvist
Centerchef Hans Ole Steffensen
Stedfortræder Afdelingsleder
Lilli Skoven
Centerchef Ulla Verner
Stedfortræder: Afdelingsleder
Karsten Kamstrup
Centerchef Lone Iversen
Stedfortræder: Sundhedsplejerske Kitte Aaen

Sundhed & Pleje

9845 5315 /2339 9530
9845 5218/ 3069 1980
9845 5101/ 6124 6988

jyet@frederikshavn.dk
bikv@frederikshavn.dk
haol@frederikshavn.dk

Formand

Handicap & Psykiatri

9845 5108 / 5152 7317
9845 5203 / 2122 3057

liln@frederikshavn.dk
uver@frederikshavn.dk

Familie

9845 5385 / 2098 9397
9845 9310/ 2011 3559

kkam@frederikshavn.dk
loiv@frederikshavn.dk

Social- og Sundhedsmyndighed

3069 7224/

kkva@frederikshavn.dk

Ad hoc medlemmer:
Beredskabschef Tommy Rise
Beredskabsinspektør Dorthe
Krogh
Arbejdsmiljøkonsulent Anni
Birkving
Kommunikationsmedarbejder
Bente Schjønning
Stedfortræder
Karin Rasmussen
Praksiskonsulent Jørgen Højrup

Beredskabscenteret
Beredskabscenteret

9845 6115 / 5156 5600
9845 6114 / 4028 1162

tori@frederikshavn.dk
dokg@frederikshavn.dk

Sundhed & Pleje

9845 5371 / 5116 6955

anbi@frederikshavn.dk

Ledelsessekretariatet

9845 5192 / 4032 4129

bens@frederikshavn.dk

9845 5035 / 3076 3886
9845 1647 / 5370 7576

kara@frederikshavn.dk
hojrup@dadlnet.dk

Psykolog Flemming Klougart

Center for Familie

9845 9249 / 3030 5268

flkl@frederikshavn.dk

9893 0323 /

lmpe@km.dk

9848 5079 /
4121 5252 /

aktiv-hverdag@mail.dk
info@dinhjemmepleje.dk

Det kirkelige katastrofeberedskab. Leder Lise Munk Petersen
Private leverandører af pleje

Aktiv Hverdag
Din Hjemmepleje

16

Sundhedsberedskabsplan
2016

Bilag 6.4
Skabelon til Situationsbillede
Situationsbilledet er nødvendigvis ikke kun til internt brug, så indforståede fagtermer og forkortelser bør
undgås.
Situationsbilledet skal kunne deles med samarbejdsparter – eksternt og internt i forsøget på at få et fælles
billede af hændelsen/krisen.

Udfærdiget: den ___/___ kl. ______

Godkendt af:____________________________________

1. Situation (kort beskrivelse)
2. Hvad er der sket? (faktuelle oplysninger om situationer)
Dræbte:
Sårede:
Berørte:
Materielle skader:
3. Hvor er hændelsen/hændelserne sket?
4. Trusselsvurdering:
5. Det generelle beredskabsniveau
(dagligt/let forhøjet/ forhøjet/ markant forhøjet / fuldt etableret beredskab)
6. Beredskabsforanstaltninger og tiltag
7. Kommunens ressourceanvendelse
Aktuelle ressourcer (personale og materiel) klar til umiddelbar indsættelse:
Disponerede ressourcer (personale og materiel) indsat hvor:
Reserver (personel og materiel) klargøringstid:
8. Hvordan kan situationen udvikle sig? (vurdering):
9. Mediebillede og krisekommunikation:
10. Kort og illustrationer:

Afledte konsekvenser:
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Bilag 6.5
Actioncards
6.5.1. Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene
6.5.2. Drikkevandsforurening
6.5.3. Smitsom sygdom / epidemi
6.5.4. Massevaccinationer
6.5.5. Kriseterapeutisk beredskab
6.5.6. Hedebølge
6.5.7. Øget plejeberedskab
6.5.8. Evakuering af plejecenter, skole, institution mv.
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Actioncard 1 - Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene
Alarmering fra Regionens vagtcentral AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) ved Nødudskrivninger
Opgave
Handling
Gør vi selv
Fremmed assistance
Skaffe så mange pladser som
Iværksæt telefontavle.
Ring til nærmeste leder. FortKastaniegården: 9845 5842
muligt til nødudskrevne patien- Eventuelt kontakt Kastaniegårsæt indtil der er kontakt til en
Beredskabsafdelingens døgnter fra sygehusene på plejecen- den for videregivelse af opgaven. leder.
nummer: 9845 6125.
tre – primært Kastaniegården.
Centerchef, Sundhed & Pleje,
Sygehus Vendsyssel v. AMK.
eller dennes stedfortræder
Praksiskonsulent Jørgen Højkontaktes.
rup, 5370 7576.
Kastaniegården har første
Omfordel opgaver og personale- Gennemgå listen over borgere Hjælpemiddelenheden for
prioritet med en kapacitet på
ressourcer. Indkald evt. ekstra
på aflastnings-pladserne –
ekstra senge og tekniske hjæl22 mulige pladser. Dybvad med personale.
hvem kan sendes til eget hjem pemidler.
6 pladser og Ankermedet med
el. pårørende. Kontakt til pårø6 pladser
rende.
Registre patienter og sikre
Skaf ekstra senge, hjælpemidler, Aftal transport med pårørende, Social- & Sundhedsmyndighed.
oplysninger om pleje, medicin, pleje- og sygeplejeprodukter.
Falck, evt. egen bus eller privat Madservice.
lægebehov, hjælpemidler m.v. Kontakt Madservice for muligvognmand.
hed for evt. forplejning
Skaf oplysninger ved sygehuset
Rengør og udstyr stuer inden
Hjemme- og sygeplejegrupperom udskrevne patienter til eget
modtagelse af nødudskrevne
ne.
hjem.
patienter.
Redigere kørelister til berørte
hjemme- og sygeplejegrupper.

Alle kontaktoplysninger findes på C3!
Opringning fra Sundhedsberedskabsledelsen (SBL) om
iværksættelse af
nø dudskrivninger

Gennemgå beboerlisten
og frigiv nødvendige
pladser. Kontakt til
pårørende.

Skaf transport til borgere.
Rengør stuer.

Kontakt nærmeste
leder. Brug telefontavle. Fortsat indtil der
er kontakt til en leder.

Nej

Er der tomme stuer,
ledige pladser?

Kan der skabes plads
andre steder, gange,
kontorer o.lign?

Ja

Nej

Antal pladser
videregives til
SBL. Stuer gøres
klar.

Kontakt til øvrige
plejecentre

Ja
Skaf adgangsveje,
senge, hjælpemidler
samt øvrige
nø dvendige pleje- og
sygeplejeprodukter

Sørg for
kommunikation til
SBL.
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oplysninger til
AMK
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Actioncard 2 - Drikkevandsforurening
Opgave
Handling
Skaffe overblik over antal
Iværksæt C3
berørte borgere, institutioner og plejecentre, daginstitutioner, dagplejere, skoler,
læger, tandlæger kortlægges. Fødevarevirksomheder,
restauranter, kantiner mv.
kortlægges og advares.

Drikkevandsforurening
Gør vi selv
Fremmed assistance
Ring til nærmeste leder.
Forsyningen, Frederikshavn
Fortsæt indtil der er kontakt kommune: 9829 9000
til en leder.
Centerchef, Sundhed &
Pleje, eller dennes stedfortræder kontaktes.

Afdæk behov for ressourcer

Omfordel opgaver og personaleressourcer. Indkald evt.
ekstra personale.
Etabler samarbejde med
Instruer kommunalt personavagtcentralen og forsyninle. Iværksæt lokale actiongen.
cards.
Etabler kommunikation med Iværksæt krisekommunikatiberørte institutioner.
on.
Sørg for kommunikation til
Ved forgiftning – tilkald læge
kommunens øvrige borgere eller ring 112
og virksomheder
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Ring til Vagtcentralen og
forsyningen

Vagtcentralen: 9845 6125

Foranstalt evt. kogning af
drikkevand
Alarmcentral: 112
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Actioncard 3 – Smitsom sygdom / epidemi
Opgave
Tage vare på smittede borgere

Smitsom sygdom / epidemi
Handling
Gør vi selv
Indskærp hygiejniske forFølg hygiejniske instrukser.
holdsregler.

Fremmed assistance
Regionens infektionshygiejne, tlf.: 9766 5014

Følge Sundhedsstyrelsens
anvisninger

Nyhedsbreve og evt. kommunikation til borgere

Krisekommunikation iværksættes

Sundhedsstyrelsen.
Seruminstituttet.

Kortlægge ressourcer som
personale, værnemidler og
logistik

Fordel ressourcer.
Skaf værnemidler.

Indkald ekstra personale.
Prioriter og omfordel opgaver
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Actioncard 4 – Massevaccinationer
Massevaccination
Opgave
Handling
Gør vi selv
Følge instruks fra Sundheds- Følge situationen ved nyNyhedsbreve og informatistyrelsen
hedsbreve fra Sundhedsstyoner til alle berørte afdelinrelsen
ger og evt. til borgere
Etablering af vaccinationscentre
Kommunikation

Etablere samarbejde med
dem der udfører vaccinationen jf. Sundhedsstyrelsen.
Tilrettelægge kommunikationsstrategi, evt. i samarbejde
med Krisekommunikationen
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Sikre mulig vaccination af
sårbare borgere.
Sikre kommunikation til
berørt personale og deres
vaccinationsmulighed

Fremmed assistance
Sundhedsstyrelsen.

Praksiskonsulent Jørgen
Højrup, 5370 7576
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Actioncard 5- Kriseterapeutisk beredskab
Opgave
Bistå AMK (Akut Medicinsk
Koordinationscenter) med
opgaven
Omfordel personale og
øvrige ressourcer

Kriseterapeutisk beredskab
Handling
Gør vi selv
Kortlæg ressource som perKontakt afdelinger med
sonale, lokaler, materiel og
relevant personale og ududstyr
styr
Psykologer og sygeplejersker Omfordel opgaver i berørte
indkaldes til opgaven. Indkald afdelinger og indkald evt.
evt. det kirkelige katastrofe- ekstra personale.
beredskab.

Fremmed assistance
AMK

Det Kirkelige Katastrofeberedskab ved Lise Munk
Petersen, 9893 0323

Opgaverne for den enkelte kan jf. Sundhedsstyrelsens vejledning deles i tre:
Omsorg: består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkomne i et sikkert,
roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke.
Støtte: ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelsesforløbet mange gange. Hjælperen skal ikke være belærende, omklamrende, bebrejdende, bagatelliserende
eller give urealistiske løfter, men lytte og indgive håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der faktuelt er sket, fx huset er brændt og ambulancen er på vej.
Aflastning: ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte fx ved at hjælpe vedkomne med at komme hjem.
Der kan være behov for at kontakte familiemedlem eller en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efterfølgende aflaste denne ved at bistå med praktiske gøremål i hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefales, alt efter behovet hos den berørte at fortsætte krisestøtten i hjemmet.
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Actioncard 6 - Hedebølge
Opgave
Undgå hedeslag hos især de
mest sårbare borgere

Hedebølge
Handling
Gør vi selv
Følge DMI (Danmarks Metro- Orientere personale og evt.
logiske Institut) og deres
borgere om risiko og forprognose for hedebølge
holdsregler

Kommunikation

Nyhedsbreve og/eller information til relevante personalegrupper
Sårbare borgere gives ekstra Sikre forholdsregler for at
besøg og/eller tilsyn
undgå hedeslag
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Iværksætte lokale actioncards
Kortlægge sårbare borgere
– giv ekstra besøg og tag
forholdsregler hos de sårbare borgere

Fremmed assistance
DMI
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Actioncard 7 – Øget plejeberedskab
Opgave
Tilvejebringe personale,
materiel og udstyr til akutte
og nødvendige opgaver.

Øget plejeberedskab
Handling
Gør vi selv
Kontakt til berørte afdelinger. Sikre kortlægningen af kanKontakt til Hjælpemiddelen- og skalopgaver.
heden, evt. Madservice og
Evt. indkalde ekstra persodepoter af værnemidler,
nale.
medicin mv.

Kommunikation.

Nyhedsbrev og information
til berørte afdelinger.

Tilbage til normal tilstand

Sikre personalets arbejdsvilkår og tilvejebring materialer
til normalt niveau.
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Omfordele opgaver – besøg
og tilsyn.
Kontakt til borger og/eller
pårørende.
Langsom tilbagevendende
til normal tilstand afhængig
af personalebelastningen

Fremmed assistance
Private leverandører af
pleje.
Aktiv Hverdag: 9848 5079
Din Hjemmepleje: 4121
5252
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Actioncard 8 - Evakuering
Opgave
Evakuering og evt. genhusning af borgere

Bistå beredskabet og evt.
AMK

Kommunikation

Evakuering af plejecenter, bo-enhed, skole, institution o. lign..
Handling
Gør vi selv
Fremmed assistance
Kontakt til indsatsleder og
Skabe overblik over antal
Politi
beredskabschef.
berørte borgere. Kontakt til Evt. AMK (Akut Medicinsk
pårørende.
Koordinationscenter).
Evt. brug actioncard for
ekstraordinær udskrivning
fra sygehusene.
Skab overblik over ressourcer Tilvejebring hjælpemidler,
Det Kirkelige Katastrofebesom genhusning, pleje,
medicin mv.
redskab ved Lise Munk
transport, hjælpemidler,
Iværksæt actioncard om
Petersen, 9893 0323
forplejning, medicin mv.
krisestøttende beredskab.
Krisekommunikation etableres sammen med Beredskabet.
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Berørte afdelinger omfordeler personale og ressourcer
Iværksæt evt. actioncard
om øget plejeberedskab.
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Eksperiment: Digital Træning
– afprøvning af værdien ved teknologiunderstøttet træning.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt en konkret teknologisk løsning kan understøtte Frederikshavn
Kommunes arbejde med træning, forebyggelse og rehabilitering. Hermed at kvalitetssikre samt effektivisere
træningsindsatsen for kommunens borgere, der hører under servicelovens § 83a.

Hypotese - målsætning
Målet med projektet er, at verificere følgende overordnede hypotese: Projektets hypotese er at borger højner sit
empowerment og i større grad får mulighed for at tage ansvar for egen genoptræning og hverdagsrehabilitering.
Endvidere vil borgere opleve tættere opfølgning og justering af træning/rehabiliteringsindsatsen pga. den digitale
løsning, hvilket betyder at borgere kan gennemføre et træningsforløb på kortere tid og hurtigere opnå højere grad af
selvhjulpenhed og dermed reducere/eliminere plejeydelser.

Målgruppe
Målgruppen er borgere i eget hjem med og uden faldrelateret brud, der modtager praktisk bistand og/eller personlig
pleje, hvor det vurderes, at borger kan profitere af den digitale træning. Det er frivilligt for borger at deltage i
projektet. Følgende inklusionskriterier vægtes: Borger-motivation, kognitivt velbevaret, fald inden for det sidste
halve år, 65+ år, it-kyndig og § 83a. Som udgangspunkt prioriteres borgere med faldrelateret brud, da denne
målgruppe på nuværende tidspunkt er nemmere at rekruttere end borgere uden faldrelateret brud
Det forventes at 30 borgere deltager i afprøvningen.

Indsatsen
Den træning der nuværende foregår som hjemmeøvelser som typisk udleveres på papir erstattes af en digital løsning
som giver borger mulighed for selvmonitorering samt giver mulighed for at fysioterapeuten/ergoterapeuten kan
følge borgers selvtræning og dermed justere den superviserede træning ind efter dette.
Exit-strategi: Efter indsatsen afsluttes borger til selvtræning med opfordring til at benytte sig af motionscentre,
motionsapps og kommunens aktivitetscentre i forhold til holdtræning og evt. undervisning i brug af motionsapps.
Der vil fra opstart af ny borger i projektet være fokus på at borger oplever en sammenhængende indsats omkring
den digitale løsning. Dette kan blandt andet opnås ved videndeling mellem de involverede partere omkring hvilke
indsatser der sættes i værk.
Projektet involverer både træningsterapeuter fra træningscentrene, LMIEL-terapeuter og hjemmetrænere.
Den overordnede rolle- og opgavefordeling er:
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Fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet træningscentrene er ansvarlige for at lave
hjemmeøvelsesprogram og justering af dette i forhold til de målsætninger, der er for selve træningen.



Fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet LMIEL er ansvarlige for at indarbejde relevante
hjemmeopgaver/strukturer for borgere i forhold til hverdagsrehabilitering og ansvarlig for justering af dette i
forhold til de målsætninger, der er for selve indsatsen.



LMIEL-terapeuterne klæder hjemmetrænerne på til at facilitere og støtte op om borgers selvtræning og
anvendelse af den digitale løsning med henblik på at borger får det optimale ud af selvtræningen.

Den tekniske løsning
En passende teknologi som både understøtter den deciderede genoptræning og hverdagsrehabilitering skal vælges.
Der er mulighed for et tæt samarbejde med Hjørring Kommune ift. valg af teknisk løsning og leverandør. Den
tekniske løsning kan f.eks. være en app, som muliggør, at medarbejdere og borgere kan samarbejde om træning og
hverdagsrehabilitering uden nødvendigt at være fysisk til stede i samme rum. Løsningen kan være borgerrettet og
gennem forskellige funktioner motivere borgeren til selvtræning, og dels være rettet mod medarbejderne som kan
følge med i og støtte op om borgerens træningsindsats.

Værdier
Projektet taler ind i ”De 3 bobler” omkring gevinstpotentiale:

Borgerperspektiv:
1. Mulighed for at modtage en mere fleksibel løsning. Dvs. lettere tilgængelig træning for borger.
2. Mulighed for forebyggelse af fald i funktionsniveau.
3. Øget autonomi i indsatsen.
4. Feedbackfunktion/selvmonitorering kan medvirke til øget motivation, større tilfredshed ved at træne samt
reducere angst for at falde.
Medarbejderperspektiv:
1. Mulighed for mere kontinuerlig opfølgning og dermed sikring af kvalitet i sit arbejde.
Side 2 af 3

2. Mulighed for at levere en mere fleksibel støtte og dermed sikring af kvalitet i sit arbejde.
3. Færre tunge plejeopgaver for hjemmeplejen.
Økonomisk/organisationsperspektiv:
1. Opnå mere viden inden for nye metoder som fremmer en mere effektiv drift uden af gå på kompromis med
kvaliteten.
2. Det forventes, at borgere bliver mere selvhjulpne eller at nuværende funktionsniveau bevares vha. digital
træning og at de bliver det på kortere tid. Det vil sige, at et økonomisk rationale forventes at fremkomme
ved at borgere hurtigere når et bedre funktionsniveau end de ville have gjort uden indsatsen og derved have
brug for mindre hjemmepleje. Hertil er et gevinstpotentiale vedrørende færre udgifter til kommunal
medfinansiering.
3. Faldforebyggelsesmæssigt vil der kunne skabes gevinst ved at ressourcer anvendt til at hjælpe borger op
(beredskab) ikke anvendes så hyppigt som tidligere.
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Notat om statusmøde med frivillige d. 26. oktober 2015 i Bangsbo
Der var mødt ca. 65 deltagere op i gildesalen i Bangsbo. Deltagerskaren var en blanding af frivillige
fra organisationer, foreninger, frivillige i kommunalt regi, ansatte og ledere ved Frederikshavn
Kommune og politikere.
Mødet var delt i to. Første del vedrørte evalueringen af De Frivillige Hænder, som er kommunes
pejlemærker for frivillighedsarbejdet på plejecentrene, og anden del vedr. status på arbejdet med
Politik for frivilligt socialt arbejde.
I det følgende gives en opsummering af dialogen på mødet.

1.
De frivillige Hænder
Pia Karlsen, næstformand for Socialudvalget, indledte arrangementet med at opridse baggrunden for
De Frivillige Hænder. De Frivillige Hænder er etableret af Socialudvalget i efteråret 2014, som et 1
årigt forsøgsprojekt afledt af at bruger- og pårørenderådene blev nedlagt. Formålet var at understøtte
den indsats frivillige ildsjælpe yder overfor Kommunens ældre på plejecentrene, samt at styrke
samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte.
De Frivillige Hænder skal ses som en ramme og retningslinjer for det frivillige arbejde på
plejecentrene. Indsatserne på baggrund af de De Frivillige Hænder synliggør, at vi (de frivillige og de
ansatte) er hinandens forudsætninger. Vi kan selv, men ikke alene, idet samskabelsen og
relationerne er uudværlige.
De frivillige kan bringe en dimension ind i plejeboligerne, som er meget værdifuld for beboerne, idet
de kan skabe sociale relationer og bringe hverdagslivet ind, imens plejepersonalet kan fokusere på at
yde pleje og omsorg for beboerne.
De Frivillige Hænder skal ses som et sæt retningslinjer, hvorunder der er frie tøjler til at etablere de
frivillige aktiviteter der ønskes. Alderen har ingen betydning.
De frivillige aktiviteter i plejeboligerne, skal ses som ”flødeskummet på lagkagen”, da de bringer en
vigtig dimension ind som det almindelige personale ikke har mulighed for.
De Frivillige Hænder består af 5 pejlemærker:
 Værdier for frivilligindsatsen
 Det etiske ansvar
 Frihed til lokal tilpasning
 Roller og ansvar
 Fra tanke til virkelighed - inspiration
Der blev vist et diasshow med billeder, fra nogle af de mange aktiviteter der finder sted i dagligdagen,
på baggrund af de mange frivilliges indsats.
En frivillig, en ansat og gruppelederen fra Strandgården fortalte om, hvordan frivillige afholder musikog sangarrangementer for beboerne på Strandgården. Det startede med at Svend Åge og hans ven
startede med at spillede i 1 hus - nu er de 5 frivillige der spiller og synger. De starter altid med en kop
kaffe, derefter synger de sang nr. 1 i deres sanghæfte og derefter er der ikke et fast program, pånær
at de altid slutter af med ”Skuld gammel venskab rejn forgo”. Nogle gange synger de alle 22 sange i
sanghæftet og andre gange nogle færre.
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Svend Åge fortæller, at da han startede som frivillig på Strandgården kendte han intet til stedet - nu
har han en relation og han nyder at komme der og han føler at hans liv er beriget.
På Strandgården tænkes de frivillige indsatser som en blomst. Bladene på blomsten signalerer at
frivilligheden skal tænkes hele vejen rundt.
Der arbejdes med ”forpligtigelsen”. Den enklelte frivillige behøver ikke deltage i alle aktiviteter, men
byder ind på det man har lyst til og som giver energi at deltage i. Enkelte af de frivillige er pårørende,
andre er kommet med fordi de kender ”nogen”.
Det er vigtigt at personalet er ildsjæle. Erfaringen er, at det er vigtigt at der er struktur, derfor holdes
der planlægningsmøder. Her arrangeres fx gåture for 6 måneder af gangen.
Pia Karlsen italesætter at evalueringen af De Frivillige Hænder er væsentligt, idet den skal behandles
af Socialudvalget, med henblik på om konceptet skal fortsætte.
Hun udtrykker at Socialudvalget er taknemmelig for det frivillige arbejde der ydes og det arbejde med
aktiviteter som de frivillige tager ansvar for.
Evaluering af De Frivillige Hænder
Evalueringen foregik med dialog ved bordene (ca. 6-10 personer pr. bord), med efterfølgende
opsamling i plenum.
Spørgsmålene der blev drøftet var:
1.
Hvordan opleves det at arbejde ud fra konceptet De Frivillige Hænder?
2.
Hvad opleves at fungere godt og hvor opleves det at blive svært?
3.
Er der noget vi skal betone anderledes eller dækker de det behov for retningslinjer der er,
når man skal samarbejde om den målgruppe der bor i plejeboligerne, som har særlige
behov?
4.
Hvordan kan vi sammen understøtte udviklingen af samarbejdet mellem frivillige og
ansatte på plejecentrene?
Udsagn fra opsamling i plenum
Det frivillige arbejde kræver at der er ildsjæle der går i front, og arbejdet kan kræve rigtig meget af
ildsjælene. ”Ældre hjælper ældre” i Sæby gives som et godt eksempel. Personalets engagement
er en forudsætning for at frivilligheden lykkedes. Det er vigtigt, at man som frivillig føler sig
velkommen fra første dag.
Frivillighed opstår ofte fordi der er personer og ”folk i systemet” der har set et behov, og som
derefter tager kontakt til en relevant frivillig organisation som de kan samarbejde med
Blomsten som eksempel på frivillighed er rigtig god til at symbolisere at frivillighed skal tænkes
hele vejen rundt
Det udtrykkes at det er godt at have forskellige typer af frivillige på de enkelte plejecentre, idet
ikke alle brænder for de samme aktiviteter, derfor er det også vigtigt at man er opmærksom på
den enkelte frivilliges ønsker
Det er vigtigt, at man som frivillig kender hinanden, især i den enkelte plejeboligenhed. Der er
forskellige måder at samarbejde på, om man er 16 frivillige i Østervrå eller 75 i Bangsbo. Det
anerkendes at det kan være svært at finde ud af hvordan man skal opstarte samarbejdet det
enkelte sted. I Bangsbo er der en bestyrelse som koordinerer planlægningen af aktiviteter. Er der
planlagt en aktivitet som der ikke er nogen frivillige der der ind på, så bliver aktiviteten ikke til
noget.
Nogle gange skal man turde ”plukke særligt udvalgte” til at stå for en frivillig aktivitet. Her er det
særligt vigtigt at den personlige henvendelse ofte er mere værdifuld end en kollektiv henvendelse.
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Det er vigtigt at personalet er opmærksom på at være ydmyg overfor de frivilliges arbejde, da det
de frivillige kan bidrage med er dyrbart
Fællesskabet der skabes i kraft af frivillige indsatser ”smitter” og giver stor værdi for den frivillige.
Det kan være svært at være frivillig når en borger bliver alvorligt syg eller falder bort - der knyttes
gensidige relationer. Det er vigtigt at de frivillige bliver ”klædt på”/får hjælp til at bearbejde dette af
personalet.
Det drøftes at det ikke kræver særlige kompetencer at være frivillig i et demensafsnit, men at det
kræver forståelse.
Synlighed kontra anonymitet når man er på tur med en beboer. Det skal afklare på det enkelte
sted, om man ønsker synligheden ved at bære refleksveste når man er på tur med en beboer,
eller om man ønsker ”anonymitet” ved at kunne gå en tur i byen med en beboer uden en
refleksvest eller andet der synliggør at der ydes frivilligt arbejde.
Der spørges ind til om der opleves barrierer, og der fortælles om at de på Sæby Ældrecenter lige
skulle se hinanden an, men gennem gensidig tillid og venlighed fra personale og beboere er
samarbejdet blivet rigtig godt.
Nogle oplever at man skal være ”medlem” af De Frivillige Hænder. Dette er ikke korrekt. De
Frivillige Hænder er ikke en forening, og det er åbent for alle at deltage.
Der kan enkelte steder være en udfordring i forhold til at der er ”de kommunale” frivillige (De
Frivillige Hænder) og frivillige fra organisationer og foreninger. Det er væsentligt at der på disse
steder tages fat om udfordringen, fx gennem samarbejdsmøder.
Det er vigtigt at udnytte hinandens viden, fx via erfamøder mellem de enkelte frivillige grupper.
Det vil være godt med mere information om at man er velkommen til at komme på besøg i de
forskellige foreninger
Evalueringen kunne være bredere, ved flere udsagn fra borgere og medarbejdere. Hvis borgerne
skal inddrages, skal der vælges en anden evalueringsmetode end et sådan dialogmøde. På
mødet deltog ledere og nogle medarbejdere fra Kommunen.

Eksempler på frivillighed:
Ældresagens søndagscaféer nævnes som et godt eksempel på hvor den frivillige indsats giver
værdi for mange
Søparken: Grethe kommer på besøg med hendes hund, som er godkendt besøgshund gennem
TrygFondens besøgshundeordning. Hunden kender rækkefølgende på husene, og det er hunden
der bestemmer hvor der skal snakkes. Nu deltager hunden og Grethe også i
fællesarrangementerne i husene.
Det nævnes at samarbejdet med demenskoordinatorerne og Alzheimerforeningen fungerer rigtig
godt. Det giver gode betingelser for de frivillige i Alzheimerforeningen, som samarbejder om tiltag
En ide til frivillighed er at være besøgsven for en nabo, også for en nabo der er flyttet i en
plejebolig
Der gives et eksempel på at frivillighed er og giver det samme til den frivillige, uanset om man er
frivillig i en børnehave eller på et plejecenter

2.
Status på politikken for frivilligt socialt arbejde
Anders Broholm udtrykte, at det er dejligt at så mange er mødt op for at drøfte temaer i relation til frivillighed.
Denne del af mødet er afledt af statusmødet om Politik for frivilligt socialt arbejde d. 13.4.2015. Mødet giver
de frivillige mulighed for dialog med den kommunale administration og politikerne.
Han udtrykte, at selve politikken er ikke nær så vigtig, som det arbejde den enkelte frivillige yder i den ene
eller anden form, under rammerne i politikken.
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Anders Broholm slog fast, at de frivillige ikke skal overtage Kommunens arbejde, men at Kommunen heller
ikke skal gøre de frivilliges arbejde mere besværligt end nødvendigt.
Det er vigtigt, at der er klare rammer for frivilligarbejdet, idet det ikke ønskes at nogen ”træder hinanden over
tæerne”.
Der skal være et fokus på synlighed om at udøve og modtage frivillig hjælp.
Sundhedsudvalget har i Budget 2016 budgetteret med 350.000 kr. til at støtte et projekt om etableringen af et
frivilligcenter der dækker hele Kommunen. Jørgen fra bestyrelsen i Frivilligcentret fortalte om den
igangværende ansøgnings- og etableringsproces. En af Frivilligcentrets fokusområder bliver at understøtte
det frivillige arbejde i både by- såvel som landområder, hvilket også er et politisk krav i forbindelse med
bevillingen af midler.
Sundhedsudvalget har i Budget 2016 afsat 220.000 kr. ekstra til Servicelovens § 18 midler (pulje til støtte til
frivilligt socialt arbejde i Kommunerne), idet antallet af ansøgninger er steget markant igennem de sidste år.
Der var et oplæg omkring Handicapområdets projekt om frivillige besøgsvenner i bofællesskaberne i Skagen.
Formålet med projektet med at invitere de frivillige indenfor i bofællesskaberne er at de frivillige kan give de
voksne handicappede beboere end anden dimension og relation i hverdagen når de ikke er i dagtilbud.
Pt er der 24 besøgsvenner i alt. Det er det antal projektgruppen havde håbet på at nå på 3 år - det har de
opnået på 10 måneder.
Ordningen er meget populær og beboerne står i kø for at få en besøgsven som vil tage dem med på en gåtur,
cykeltur, i biografen, på biblioteket mv. Personalet matcher beboerer og besøgsvenner, samt giver
supervision til de frivillige.
Status på arbejdet med Politik for frivilligt socialt arbejde
Evalueringen foregik med dialog ved bordene (ca. 6-10 personer pr. bord), med efterfølgende
opsamling i plenum.
Spørgsmålene der blev drøftet var:
1. Hvordan opleves det at arbejde ud fra rammerne i politikken for frivilligt socialt arbejde?
2. Hvad kan der gøres fremadrettet for at understøtte det frivillige sociale arbejde i kommunen?
Udsagn fra opsamling i plenum
Hvordan får vi fat på de folk der er 20-50 år? Uagtet at frivillighed går på tværs af alle aldersgrupper
Der ønskes flere frivillige mænd og yngre personer! Hvordan får vi fat i dem?
Man er oftest frivillig på rigtig mange områder så længe man har yngre børn, selvom børnene bliver store
vil mange gerne fortsat være frivillige, derfor er det vigtigt, at der er synlighed om de muligheder der er for
at blive frivillig
Vil man som ældre helst have en ældre frivillig? Eller er det faktisk fint med en noget yngre ven?
Forskellighed - vi skal lære at samarbejde noget mere, der er mange ting vi kan gøre sammen. Der er et
stort potentiale i tværgående samarbejde
Der ønskes flere frivillige aktiviteter i (op)landet. Fx vil Hjerteforeningen i 2016 igangsætte et tiltag med
blodtryksmåling i oplandsbyerne. Hjerteforeningen udtrykker at de har et godt samarbejde med de
kommunale sundhedscentre
Det drøftes at større frivillige opgaver kan løses når man er flere sammen
Frivillige på Dybvad Ældrecenter har fået meldt Dybvad Ældrecenter ind i Dybvad Handsstandsforening.
Det giver mulighed for at reklamere på byportene ind til Dybvad. Det har allerede resulteret i nye
besøgende på Dybvad Ældrecenter
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Det bemærkes at det er væsentligt at frivillige i kommunale bofælleskaber/plejecentre mv. har en
kontaktperson blandt personalet, som man ind imellem kan evaluere den frivillige indsats med.
Det udtrykkes at Det Frivillige Hus fungerer rigtig godt

Volfgang Pedersen fra Virkelyst i Skagen spørger ind til, hvordan de frivillige foreninger kan søge ekstra
midler til renovering af bygninger. Det aftales at Virkelyst tager direkte kontakt til Anders Broholm for at få en
dialog om løsningsmuligheder, fx om der er eksisterende lokaler som kan benyttes.

AktivtÆldreliv.dk
Der blev givet en præsentation af hjemmesiden www.AktivtÆldreliv.dk. På hjemmesiden fremgår alle de
aktiviteter der er hos ca. 100 forskellige foreninger i Frederikshavn Kommune.
Frederikshavn Kommunes deltagelse i hjemmesiden, er et led i ældrepuljeprojektet om forebyggelse af
ensomhed og isolation hos ældre.
Ca. 40 kommuner på landsplan anvender hjemmesiden.
AktivtÆldrelivs Hotline hjælper med oprettelse/ændring af en forening på siden, dvs. foreningen selv skal stå
for oprettelsen, men kan få vejledning hvis det er nødvendigt.
www.AktivtÆldreliv.dk forbedres løbende.
Det aftales at Center for Sundhed og Pleje sørger for at et link til www.AktivtÆldreliv.dk bliver mere synligt på
Kommunens hjemmeside.

Afrunding
Anders Broholm afrundede mødet, med at det er godt at skellet mellem mellem ”kommunens frivillige” og
”organisationsernes/foreningernes frivillige” er ved at blive brudt op. Ingen er mere frivillige end andre - det er
det samme arbejde der gøres, uanset hvordan man måtte være organiseret.
Et af formålene med disse statusmøder er at understøtte og udbygge netværket imellem de frivillige (uanset
organisering), Kommunens administration og politikerne. Fx kan der arbejdes på om vi kan gøre noget
sammen, for at skabe positiv synergi.
Vi skal arbejde med hvordan vi skaffer flere frivillige mænd, samt hvordan vi kan integrere de yngre frivillige.
Opleves der manglende imødekommendhed fra personalet, vil politikere/lederne gerne høre om det, så der
kan blive taget højde om det, for det skal ikke gå ud over alle de steder hvor det fungerer rigtig godt.
Anders Broholm udtrykker, at han er imponeret over fortagsomheden blandt de frivillige, fx medlemskabet af
Handelstandsforeningen i Dybvad.
Der sluttes af med en stor TAK til alle de frivillige, som yder en kæmpe indsats og gør en forskel for borgeren
- I frivillige er virkeligt ”flødeskummet på lagkagen” for mange borgere i Kommunen.

Side 5 af 5
CSP / MANK / 2.12.2015

Dokument Navn:

Statistik Færdigbehandlede patienter.xlsx

Dokument Titel:

Færdigbehandlede patienter

Dokument ID:

865609

Placering:

Emnesager/Orientering udvikling i færdigbeh.
patienter/Dokumenter

Dagsordens titel

Statistik, færdigbehandlede patienter

Dagsordenspunkt nr

7

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Dette dokument blev genereret af

Somatik færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage - uden hospice
2011
Frederikshavn
Hjørring
Januar
111
17
Februar
78
32
Marts
27
1
April
18
2
Maj
14
3
Juni
31
11
Juli
58
0
August
31
0
September
63
0
Oktober
56
15
November
23
1
December
16
1
Total
526
83

Somatik færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage - uden hospice
2012
Frederikshavn
Hjørring
Januar
14
1
Februar
8
20
Marts
10
17
April
20
11
Maj
26
6
Juni
76
14
Juli
22
14
August
60
3
September
4
2
Oktober
44
0
November
34
1
December
32
0
Total
350
89

Somatik færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage - uden hospice
2013
Frederikshavn Hjørring
Januar
43
Februar
26
Marts
5
April
2
Maj
5
Juni
0
Juli
0
August
1
September
0
Oktober
0
November
1
December
7
Total
90

22
0
3
6
10
14
7
10
9
1
26
24
132

Somatik færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage - uden hospice
2014
Frederikshavn Hjørring
Januar
7
Februar
6
Marts
3
April
5
Maj
2
Juni
2
Juli
2
August
6
September
0
Oktober
0
November
1
December
14
Total
48

9
9
11
0
1
1
0
4
16
0
0
0
51

Somatik færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage - uden hospice
2015
Frederikshavn
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Hjørring
955
1.710
1.293
571
541
350
90
48

508
302
283
70
83
98
130
51

Somatik: Færdigbeh. dage i Fr.havn/Hjørring Historik
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955

1.710
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Hjørring
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283

70

83
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Somatik færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage - uden hospice
Frederikshavn
7
6
3
5
2
2
2
6
0
0
1
14
14
31
1
8
2
2
11
8
0
4
129

Januar 2014
Februar 2014
Marts 2014
April 2014
Maj 2014
Juni 2014
Juli 2014
August 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
December 2014
Januar 2015
Februar 2015
Marts 2015
April 2015
Maj 2015
Juni 2015
Juli 2015
August 2015
September 2015
Oktober 2015
Total

Hjørring
9
9
11
0
1
1
0
4
16
0
0
0
9
1
2
0
19
1
2
0
1
0
86

Somatik: Færdigbeh. dage i Fr.havn/Hjørring 2014+2015
35
30
Antal dage

25
20
15
10
5
0
Januar Februa Marts April
2014 r 2014 2014 2014

Maj
2014

Juni
2014

Septe Oktob Nove Decem
Juli August
Januar Februa Marts April
mber
er
mber ber
2014 2014
2015 r 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014

Maj
2015

Juni
2015

Septe Oktob
Juli August
mber
er
2015 2015
2015 2015

Frederikshavn

7

6

3

5

2

2

2

6

0

0

1

14

14

31

1

8

2

2

11

8

0

4

Hjørring

9

9

11

0

1

1

0

4

16

0

0

0

9

1

2

0

19

1

2

0

1

0

Psykiatri færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage
Frederikshavn

Hjørring

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

195
310
159
254
318
183
258
64

635
407
727
189
417
126
249
196

Psykiatri: Færdigbeh. dage i Fr.havn/Hjørring Historik
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700
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Psykiatri færdigbehandlede
Antal færdigbehandlede dage
Periode
Januar 2014
Februar 2014
Marts 2014
April 2014
Maj 2014
Juni 2014
Juli 2014
August 2014
September 2014
Oktober 2014
November 2014
December 2014
Januar 2015
Februar 2015
Marts 2015
April 2015
Maj 2015
Juni 2015
Juli 2015
August 2015
September 2015
Oktober 2015

Frederikshavn
2
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
7
171
0
4
23
0

Hjørring
0
0
5
0
15
56
0
5
34
58
23
0
9
35
59
7
36
57
0
0
0
11

Psykiatri: Færdigbeh. dage i Fr.havn/Hjørring 2014+2015
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2

56
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7

171

0

4

23

0

Hjørring

0

0

5

0

15

56

0

5

34

58

23

0

9

35

59

7

36

57

0

0

0

11

Færdigbehandlede dage Fr.havn + Hjørring, somatik + psykiatri
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 11. november 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i
Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Sagsnummer:
Forfatter:
Kirstine Lindberg Thøgersen
Emne:
Sygefraværsstatistik
Frederikshavn Kommune

Frederikshavn
Kommune
Sygefravær (%)
Januar

2013
5,65

2014
4,99

2015
4,93

Februar
Marts

5,29
3,90

4,59
4,91

5,13
5,29

April

3,42

3,78

3,87

Maj
Juni

3,52
3,55

3,60
3,42

3,46
3,63

Juli
August

2,83
3,19

2,91
3,47

2,68
3,33

September
Oktober
November

4,27
4,16
4,71

4,49
4,45
4,90

4,33
4,50

December
Gennemsnit

4,24
4,06

4,24
4,16

4,12

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den
10. november 2015.

Side2/2

Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i
Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015).
Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne:
Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb.
2015

Marts
2015

Apr..
2015

Maj
2015

Juni
2015

Juli
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Gennem
snit

Ejendomscenteret

3,80

3,72

3,60

5,60

6,25

5,75

3,08

3,17

2,95

3,32

3,79

4,30

5,55

4,19

Økonomi og Personale

2,73

1,96

0,98

1,34

2,14

2,78

2,07

0,90

1,25

0,96

1,26

1,86

0,98

1,64

Park og Vej

9,62

7,76

4,55

5,10

5,79

6,91

3,19

3,28

4,83

3,87

4,83

5,89

4,01

5,16

Teknik og Miljø

4,25

4,13

3,18

3,60

4,45

3,88

3,75

3,78

6,00

3,98

3,09

3,36

3,63

3,93

Udvikling og Erhverv

3,16

2,70

2,01

6,20

3,03

2,91

Familie

5,64

5,38

2,95

3,56

3,40

3,66

2,73

2,57

3,81

2,61

3,21

5,03

5,66

3,86

Dagtilbud- og Fritidstilbud

3,23

4,01

3,80

4,27

4,88

4,89

4,09

3,40

3,77

2,78

-

-

-

3,91

Skole

3,47

4,58

3,80

4,05

3,24

3,44

2,54

2,22

2,52

1,04

-

-

-

3,09

Børn og Skole

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,72

3,65

3,53

3,23

Arbejdsmarked

6,59

6,25

6,33

6,77

6,44

6,64

3,05

3,53

3,76

2,29

2,16

4,25

5,78

4,90

Bibliotek og
Borgerservice

4,64

5,43

4,35

4,83

6,13

5,45

3,72

1,45

2,66

2,02

2,13

3,77

5,42

3,99

Kultur og Fritid

1,72

2,38

1,08

1,59

2,23

1,45

1,64

1,20

0,77

1,29

2,07

2,41

1,49

1,64

Unge

1,27

1,84

1,57

2,61

2,91

2,87

2,43

2,26

2,58

1,80

1,79

2,85

2,67

2,24

IT, Digitalisering og
Velfærdsteknologi

4,71

5,24

7,12

0,92

2,58

3,52

1,14

1,09

1,91

1,19

1,26

2,18

0,14

2,54

Sundhed og Pleje

6,11

6,53

5,93

7,19

7,48

7,27

5,45

5,06

5,02

3,83

4,52

5,86

5,89

5,84

Ledelsessekretariatet

0,97

0,96

0,30

0,62

0,63

0,65

0,82

1,95

1,39

0,64

Social- og
Sundhedsmyndighed

2,06

0,83

0,84

2,48

3,82

4,55

2,59

2,56

1,91

2,30

2,87

5,00

4,29

2,76

Handicap og Psykiatri

6,00

6,60

6,09

6,66

7,53

9,33

6,94

5,43

4,55

3,83

5,08

5,82

7,60

6,25

0,62

Data er trukket 10. november 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

0,97

1,62

