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

Sagsbehandler: Anni Lykke Birkving
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

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 Børne-
og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende 
Sundhedsberedskabsplan 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-01-2016
Beslutning foreligger ikke endnu.

Beslutninger:
Anbefales

Bilag

 Sundhedsberedskabsplan 2016 (420929 - EMN-2015-50212)
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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 1.065.000 kr.
Pulje digitalisering og vælfærdsteknologiske tiltag 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
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

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-2015-
50197)
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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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