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1 (Åben) Status medfinansiering Januar 16
Sags ID: EMN-2016-00279

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 1 måned, i forhold til det 

periodiserede budget.

I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et mindrefobrug på 0,3 mio. 

kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag

 Medfinansering jan. 16 (1175274 - EMN-2016-00279)
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2 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste 
identificerbare omkostningssted indenfor Sundhedsudvalget
Sags ID: EMN-2015-50243

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, 

at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de 

omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage 

omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 

omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der 

fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med 

de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen om det 

udarbejdede forslag til uddelegering af Sundhedsudvalgets budgetramme for 2016 til 

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag

 Budgetansvarlige Myndighed, Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri 
(1077581 - EMN-2015-50243)
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3 (Åben) Ungebyråd SUU
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme 

med input til Ungebyrådets arbejde. 

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger 

kan bruges til, f.eks.: 

- i forbindelse med konkrete projekter

- uddannelsesudfordringerne

- må-godt-land

- dem der kan selv, skal selv

- den hele by

osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker 

Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for 

den politiske styregruppe den 17. februar.

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016. 

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit 

Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly 

Frandsen.

Indstilling
At udvalget drøfter sagen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Det udarbejdede notat sendes til Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet.
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Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag
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4 (Åben) Samarbejde mellem SUU og BUU
Sags ID: EMN-2016-00247

Sagsbehandler: Gro Uldahl Jensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Sundhed er en tværgående dagsorden, der med afsæt i sundhedspolitikken 
både har betydning for Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. 
Sundhedsdagsorden er altså tværgående, hvor det for begge udvalg gør det 
sig gældende, at de sundhedsfremmende og forebyggende perspektiver går 
på tværs af de to udvalg. Med afsæt i den tværgående sundhedsdagsorden 
kan der indledes et tættere samarbejde mellem Sundhedsudvalget og Børne-
og Ungdomsudvalget herom. Omdrejningspunktet for samarbejdet kan være 
fælles drøftelser om, hvordan det tværgående samarbejde styrkes. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager 
beslutning om afholdelse af et møde med Børne- og Ungdomsudvalget 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget beslutter at afholde møde med Børne- og Ungdomsudvalget.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag



Sundhedsudvalget - 09-02-2016 15:30 Side 9 af 16

5 (Åben) Beslutning af proces for Sundhedspolitik 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2016-00269

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Baggrund

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik udløber ved udgangen af 2016. Derfor skal 

der allerede nu ske indledende drøftelse i Sundhedsudvalget, så det bliver afklaret, hvilke 

ønsker og forventninger udvalget har for en ny politik. Målet er at kunne vedtage den 

kommende politik på byrådsmødet i december 2016.

Nuværende politik 

I den nuværende politik er følgende 5 rammesætninger, pejlemærker for 

sundhedsarbejdet:

 Ulighed i sundhed

 Den kompetente borger

 Sundhedsfremme

 Forebyggelse

 På tværs – fra vugge til grav

Trækkraft ind i fremtiden

En politik skal skabe trækkraft for sundhedsarbejdet i Frederikshavn 

Kommune og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere og 

interessenter frem til 2020. 

Det skal derfor drøftes, hvordan Sundhedsudvalget ser nuværende politik i et 

fremtidsperspektiv, og hvordan retningen skal være for de kommende år.

Dette skal ses i lyset af de kommende nationale, regionale og lokal initiativer 

og udfordringer f.eks.:

 KLs udspil ”Sammen om Sundhed”

 Sundhedsaftalen i Region Nordjylland

 Sundhedsprofilen for Frederikshavn Kommunes borgere

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget:

1. Indleder drøftelserne

2. Angiver ønsker og forventninger til processen for udarbejdelse af 

Sundhedspolitik 2017 – 2020.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.
Administrationen laver oplæg til tidsplan.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag
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6 (Åben) Møde i sundhedspolitisk dialogforum
Sags ID: EMN-2016-00295

Sagsbehandler: Rikke Albrektsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere 

kontakt mellem KKR (Kommunekontaktrådet), SKU 

(Sundhedskoordinationsudvalget) og byrådene, at etablere en 

sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og 

Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på 

udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Det er betydningsfuldt, at kommunerne dagsordensætter udfordringer og 

temaer, som netop drøftes i dette forum. Med det udgangspunkt drøfter 

Sundhedsudvalget input til brug for de kommende møder i Sundhedspolitisk 

Dialogforum. 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget drøfter og 

fremsætter forslag til temaer til brug for møder i Sundhedspolitisk 

Dialogforum

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Temaer drøftet, og forslagene meldes ind til Sundhedspolitisk Dialogforum.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag
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7 (Åben) Resultat af innovations- og forskningsprojekt på hjerteområdet 
(Projekt Teledi@log) 
Sags ID: EMN-2016-00299

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Baggrund:

Projekt teledi@log er et forsknings- og innovationsprojekt, der er udarbejdet i samarbejde 

mellem Aalborg Universitet, hjertekirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, 

hjerteafdeling på Sygehus Vendsyssel og Hjørring samt Frederikshavn Kommune, samt 

private virksomheder. 

Projektet sigter mod, at kunne forebygge genindlæggelse af hjertepatienter der har været 

indlagt med livstruende hjerte og kredsløbslidelser, da tal fra Hjerteforeningen fra 2009 

indikerer, at alene 3 % af hjertepatienter, der har været indlagt, deltager i et fuldt 

genoptræningsforløb. Igennem projektet vil man derfor søge at minimere det øgede risiko 

for tilbagefald for hjertepatienterne ved brug af telerehabillitering. 

Telerehabilitering betyder, at en patient kan gennemføre genoptræning i eget hjem uden 

at miste kontakten til en fysioterapeut eller sygeplejesker, da der holdes kontakt med 

disse online under genoptræningsperioden. 

Projektet inkluderede 151 personer inklusiv kontrolgruppe. Forsøgsgruppen udgjorde 75 

patienter som blev fordelt på rehabilitering på både sygehus og kommuner. I 

Frederikshavn og Hjørring Kommune har 31personer været tilknyttet et sundhedscenter.  

Projektet blev afsluttet i 2014, og i dec. 2015 er der publiceret data fra 

Teledi@logprojektet 

Konklusion: 

Det kan ud fra de angivne resultater fra projektet udledes, at:

• Skræddersyet telerehabilitering fra patientens eget hjem fordobler 

hjertepatienters deltagelse i genoptræning efter en hjertesygdom

• Sygehusene sparer udgifter til patientransport, og patienter sparer tid og kan 

gennemføre genoptræning, hvor og hvornår de vil.

• Hjertepatienters livskvalitet viser, at telerehabilitering som et ligeså godt alternativ 

som genoptræning på et sygehus eller kommunalt sundhedscenter.

• For at opnå gevinsterne ved telerehabilitering kræver det, at kommuner og 

hospitaler vil investere i teknologien og samtidig omlægge arbejdsgange, så der opnås 

stordriftsfordele. Til gengæld for investeringen opnår kommunerne den gevinst, at de ved 
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hjælp af telerehabilitering kan servicere flere borgere og give en mere individuel 

genoptræning.

• Projektet har ikke vist sig omkostningseffektivt i den minimale skala som har 

dannet baggrund for projektet. 

Projektet set ud fra et kommunalt synspunkt: 

• Det bemærkes, at de angivne tal fra Hjerteforeningen om antallet af borgere, der 

henvises til genoptræningsforløb ikke er gældende for Frederikshavn, da der i 2015 blev 

henvist 200 borgere til genoptræningsforløb i Frederikshavn Kommune. 

• I året 2009 foregik rehabilitering fortrinsvist i sygehusregi, hvor borgerne fik 

kørsel til behandling. I dag, hvor størsteparten af rehabilitering foregår i kommunalt regi i 

borgerens nærmiljø, er der ikke tilbud om kørsel.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag



Sundhedsudvalget - 09-02-2016 15:30 Side 14 af 16

8 (Åben) Orientering vedr "Genudbud på medicinhåndtering - NOPII 
samarbejdet mellem 8 nordjykse kommuner"
Sags ID: EMN-2016-00319

Sagsbehandler: Lars Bundgaard Leen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund
Frederikshavn Kommune indgik i juni 2013 i det tværkommunale 
innovationsprojekt NOPII (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb). Projektet 
er et partnerskabsprojekt mellem følgende otte nordjyske kommuner: Rebild, 
Aalborg, Vesthimmerland, Jammerbugt, Hjørring, Thisted, Brønderslev og 
Frederikshavn.
Projektet handler om innovation, hvor det kort sagt går ud på, at 
kommunerne i samarbejde med et konsulentfirma udvikler en model for, 
hvordan vi finder nye velfærdsteknologiske løsninger på Sundheds-, Ældre- og 
Handicapområderne og indkøbt disse løsninger på en ny måde. Samarbejdet 
omkring modeludviklingen og indkøb af de velfærdsteknologiske løsninger 
giver gevinster på den lange bane.  Grundet Frederikshavn Kommunes 
økonomiske situation ændrede Frederikshavn Kommune status fra 
partnerskabskommune til følgekommune i NOPII i foråret 2014.

Ny status
Det nordjyske samarbejde har efter Frederikshavn Kommune ændrede status 
gennemført det første udbud, hvor fokus var på medicingivning herunder også 
dosering af medicin. Dette udbud blev dog annulleret, idet virksomhederne på 
dette tidspunkt ikke havde udviklet et produkt, der kunne modsvare den 
efterspørgsel der var fra kommunerne. Herefter tog de deltagende 
projektkommuner en markedsdialog med virksomhederne, om hvad der skulle 
til for, at de kunne byde ind på et nyt udbud, og gav dem samtidig tid til at 
udvikle mulige løsninger på den udbudte problematik.

Markedsdialogen med virksomhederne har resulteret i, at de deltagende 
kommuner i det første udbud har besluttet at gennemføre er genudbud på 
medicinhåndtering og samtidig give mulighed for, at de kommuner i 
Nordjylland, der ikke var med i første udbud mulighed for at træde med ind i 
det kommende genudbud. Frederikshavn Kommune har på den baggrund 
besluttet at ændre status fra at være følgekommune til at støtte op om et 
genudbud på medicinhåndtering i 2016.
Ved genudbuddet vil udbuddets hovedformål være uændret: 

1. At øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til 

tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt 

styr på piller og kompetence om korrekt ophældning og indtagelse af 

medicin. 
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2. At den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidigt med at 

omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af 

medicin reduceres.

Genudbuddet har fokus på en velfærdsteknologisk løsning vedr. 
medicingivning og dosering af medicin. Frederikshavn Kommune vil bidrage 
med økonomi/ressourcer til udarbejdelsen af udbudsmaterialet og håber, at 
denne proces kan afdække, hvorvidt det er i kommunens interesse at deltage 
i det videre forløb og selve udbuddet af produktet. Dette betyder konkret, at 
Frederikshavn Kommune forpligter sig med en udgift på 69 t.kr. til 
udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Alle udgifter i forbindelse med projektet 
deles mellem kommunerne efter befolkningstallet. Finansieringen findes 
indenfor direktørens område. Frederikshavn Kommune bidrager til udviklingen 
af udbudsmaterialet og kan herefter forholde sig til den videre deltagelse i 
projektet og de gevinster, der kan opnås.

Sagen sendes til orientering ved Ældrerådet, Handicaprådet og Center-MED i 

Center for Sundhed og Pleje.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup.

Bilag



Sundhedsudvalget - 09-02-2016 15:30 Side 16 af 16

9 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup.
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