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1 (Åben) Budget 2017 Sundhedsudvalget
Sags ID: EMN-2016-00802
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de
vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 %
i alle udvalg.
For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en
budgettilpasning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 1,1 mio. kr. i
2017, og ligeledes i overslagsårene (fra 2018 og frem).
Endvidere blev der ved budgetforliget for 2016 indregnet en generel
nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering
af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens
finanslovsaftale. Sundhedsudvalgets andel heraf er opgjort til 0,6 mio. kr.,
hvorfor budgetrammen er nedskrevet tilsvarende.
På denne baggrund, anmoder Social- og sundhedsdirektøren, udvalget om at
fortsætte drøftelserne af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den
administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative
budgetforslag der skal behandles på udvalgets møde i maj 2016.
På mødet vil de, af Økonomiudvalget, godkendte budgetrammer blive
gennemgået, ligesom der vil blive givet en administrativ gennemgang af de
budgetmæssige udfordringer i 2017.
Budgetforslaget sendes til høring i respektive råd og til udtalelse i Med-udvalg

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller budget 2017 til fortsat drøftelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 12-04-2016
Drøftet og genoptages på næste møde.

Beslutninger:
Udvalgets forslag til budgetoplæg sendes til høring/udtalelse.
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Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag

1.
2.

SUU-Budgteoplæg 2017 (1314947 - EMN-2016-00802)
SUU oplæg beslutning 2017-2020 (1317325 - EMN-2016-00802)
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2 (Åben) Status Medfinansiering april 2016
Sags ID: EMN-2016-01109
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 4 måneder, i forhold til det
periodiserede budget.
I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et mindrefobrug på 2,4 mio.
kr.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at udvalget tager orienteringen til
efterretning

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag



Medfinansiering April 2016 (1307258 - EMN-2016-01109)
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3 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396
Sagsbehandler:

Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen
Beslutningskompetence

ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU
Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende
forslag til revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter.
Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget,
Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget,
Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg,
Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet og Integrationsrådet.
Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber
at tage højde for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge
af det øgede antal borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.
Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der
ønskes gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og
styret netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng
mellem boliger, job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv
trafik.
Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere
politikken. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børneog Ungdomsudvalget har sæde i styregruppen sammen med direktøren for
området og centercheferne.
Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline
bedes overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke
kan nå, at blive behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes
pr. mail til Maiken Pilgaard Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal
behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2016.
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede
integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes
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med henblik på at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget
senest mandag d. 23. maj 2016 kl. 09.00.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet
Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en
ekstra dot:
3.

Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus,
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.
Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter
organiseringen af styregruppen.
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget
Fraværende: Mogens Brag.

Dato: 03-05-2016

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.
Fraværende: Karsten Drastrup
Udvalg: Teknisk Udvalg
Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et
ændringsforslag.

Beslutninger:
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes
behandlet i AMU inden byrådsbehandlingen.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
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Bilag

4.
5.

UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering
(1291150 - EMN-2015-01396)
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4 (Åben) Forslag til værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00170
Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed
Beslutningskompetence

SOU/SUU
Sagsfremstilling
Sagsresumé
Frederikshavn Kommune skal som følge af lovforslag have vedtaget en
værdighedspolitik for ældreplejen senest den 1. juli 2016. Socialudvalget
besluttede den 3. februar 2016, at invitere til fælles dialogmøde mellem
Ældrerådet, Handicaprådet, Sundhedsudvalget og Socialudvalget med henblik
på at drøfte den nærmere proces samt indhold i Frederikshavn Kommunes
værdighedspolitik. Der blev på baggrund af dialogmødet nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Center for
Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed, til at
formulere et udkast til værdighedspolitikken.
Arbejdsgruppen præsenterer i vedhæftede bilag et forslag til formulering af
Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik. Udkastet til
værdighedspolitikken sendes til Socialudvalget og Sundhedsudvalget til
drøftelse og med anmodning om, at det sendes til høring i Ældrerådet og
Handicaprådet samt udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED
Social- og Sundhedsmyndighed.
Værdighedspolitik for ældreplejen i sammenhæng med kvalitetsstandarder og
politik på området
Formålet med loven om kommunale værdighedspolitikker er at sikre, at en
værdig pleje og omsorg skal give den enkelte ældre mulighed for at fortsætte
med at leve det liv, som den ældre ønsker med størst mulig selvbestemmelse
og livskvalitet. Værdighedspolitikken skal i forhold til dette beskrive, hvordan
kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:


Livskvalitet



Selvbestemmelse



Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen



Mad og ernæring



En værdig død
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Det fremgår af lovbemærkningerne, at værdighedspolitikken skal beskrive de
overordnede værdier for ældreplejen. Derfor bør kommunalbestyrelsen også
have værdighedspolitikken for øje, når kommunalbestyrelsen fastsætter de
årlige kvalitetsstandarder for serviceniveau for hjemmehjælp,
rehabiliteringsforløb og kommunaltræning efter servicelovens §§ 83, 83a og
86. Omvendt kan værdighedspolitikken således også med fordel ses i
sammenhæng med kommunalbestyrelsens arbejde med og opfølgning på de
årlige kvalitetsstandarder.
Inden for social-og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at "Den,
der kan selv, skal selv". I dette ligger for det første en grundlæggende
antagelse om, at det er forbundet med øget livskvalitet, at støtte det enkelte
menneske i at kunne klare tingene selv så længe og så godt som muligt. Med
denne tilgang sørger kommunen også for, at der er ressourcer til at støtte de
borgere, der ikke kan selv.
Som det fremgår af arbejdsgruppens forslag til formulering af en
værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune, forstås
værdighed grundlæggende som individuelt og afhængigt af det enkelte
menneskes behov og liv. Værdighed handler ud fra arbejdsgruppens optik
kort sagt om, hvordan vi skal være over for hinanden. For kommunens
medarbejdere handler det om adfærden og tilgangen til, hvordan vi arbejder
med andre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor også
forventninger og sikring af medarbejdernes personlige og professionelle
kompetencer, for at understøtte en høj kvalitet i ældreplejen.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:


Socialudvalget og Sundhedsudvalget drøfter udkastet til Frederikshavn
Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen



Udvalgene sender udkastet til høring i Ældrerådet og Handicaprådet
samt til udtalelse i Center MED Sundhed og Pleje og Center MED
Social- og Sundhedsmyndighed.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.

Beslutninger:
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
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Bilag



Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-201600170)
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5 (Åben) Foranalyse Træningscenter Phønix
Sags ID: EMN-2016-00525
Sagsbehandler: Birgitte Kvist
Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden
Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende
følgende opgaver:
 Facility Management-delen af Ejendomscenteret
 Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem
 Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke
opgaver på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af
muligheder og potentialer
 Tandpleje
 Træningscenter Phønix
 Køkkenet, Ankermedet (Madservice)
Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne.
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver.
Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved
endelig politisk beslutning.
Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU,
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.
 Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr.
Træningscenter Phønix d. 25. april. Foranalysen er vedhæftet som
bilag.
 Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til
behandling i Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal derfor
beslutte, om man ønsker at fortsætte processen omkring
konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør vedr.
Træningscenter Phønix, eller om Træningscenter Phønix skal fortsætte
driften som i dag.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget beslutter om:
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a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af
fremmed aktør skal fortsættes, og som hermed betyder, at der
igangsættes en nærmere analyse og afklaring af model.
b) Træningscenter Phønix skal fortsætte den nuværende drift model med
inddragelse af anden aktør i en spidsbelastnings-model, og processen
omkring anden form for konkurrenceudsættelse af området stopper
her.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Udvalget ønsker ikke at arbejde videre med model 3 og 4, som beskrives i
rapporten. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 1, og at
mulighederne i model 2 undersøges nærmere.
Sagen sendes i høring i rådene og til udtalelse i MED.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag




Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TRÆNINGSCENTER PHØNIX
april 2016 (1307370 - EMN-2016-00525)
Udtalelse fra medarbejdere på Phønix - Konkurrenceudsættelse Træningscenter Phønix (1312896 - EMN-2016-00525)
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6 (Åben) Evaluering af ældrepuljeindsatser - Demensprojektet og Optur
Sags ID: EMN-2016-00734
Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SOU
Sagsfremstilling
Demensprojektet og OPTUR blev opstartet i 2014 for ældrepuljemidler, og
fungerede som projekter i 2014 og 2015. Fra januar 2016 er Demensprojektet
og OPTUR overgået til at være driftsindsatser.
På Socialudvalgsmødet d. 4. maj 2016 og Sundhedsudvalgsmødet d. 10. maj
vil hhv. gruppelederen for OPTUR, Britt Sloth Bengtsen, og ledende
demenskoordinator, Åse Hyldgaard, præsentere de væsentligste
evalueringsresultater for projekterne ud fra en borgerrettet vinkel.
En mere detaljeret evaluering af projekterne fremgår af bilagene.
Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Ældrerådet og CenterMED
Sundhed og Pleje.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget tager orienteringen
til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag




OPTUR - Evalueringsrapport (1302853 - EMN-2016-00734)
Demensprojektet - Evalueringsrapport (1302846 - EMN-2016-00734)
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7 (Åben) Orientering om sundhedspolitisk dialogmøde 17. marts 2016
Sags ID: EMN-2016-00295
Sagsbehandler: Rikke Albrektsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Sundhedspolitisk dialogforum holdt møde den 17. marts 2016.
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
Blandt de emner, som blev vendt på mødet var (se bilag for uddybning):

Inddragelse af lokale politikere/kommuner i nationalt arbejde: Der
blev udtryk ønske om, at KL får større fokus på inddragelse af lokal
politisk niveau. De kommunale medlemmer af
Sundhedskoordinationsudvalget fremsender på den baggrund et brev
til KL med ønske om, at de kommunale medlemmer af de regionale
Sundhedskoordinationsudvalg indkaldes til årlige møder med KL.

Kommunal medfinansiering: Der er bl.a. behov for større
gennemsigtighed i den kommunale medfinansiering – et igangværende
nationalt udvalgsarbejde ser på revision af den kommunale
medfinansiering og har bl.a. fokus på at øge gennemsigtigheden.

Lægedækning: Vedvarende mangelfuld lægedækning giver
udfordringer, og oprettelsen af regionsklinikker opleves ikke som en
optimal erstatning.

Opgaveglidning og afklaring af opgavefordeling mellem sektorer:
Kommunerne er villige til at påtage sig nye opgaver, men der skal
følge ressourcer med, og det skal ske efter dialog med regionen i god
tid – dette skal forbedres. Der er i den forbindelse behov for en
afklaring af opgave- og ansvarsfordelingen mellem sektorerne på
sundhedsområdet.

Psykiatriområdet: Psykiatriområdet, herunder ligestilling mellem psykiatri
og somatik, er en udfordring, som med fordel kan tages op både i forbindelse
med sundhedsaftalen og på et kommende sundhedspolitisk dialogforum
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstillingen, at sagen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag





Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum 17. marts 2016
(1310031 - EMN-2016-00295)
Oplæg Anders Broholm 17. marts Sundhedspol Dialogforum (1310032
- EMN-2016-00295)
Oplæg ved Jacob Meller 17. marts Sundhedspol Dialogforum (1310033
- EMN-2016-00295)
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8 (Åben) Drøftelser i SUU vedr. indputs fra Ungebyrådsmødet den 12. april
2016
Sags ID: EMN-2016-00092
Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet
konkrete anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at fremmes unges
sundhed, modtager udvalget her Ungebyrådets input.
Sigtet er, at Sundhedsudvalget drøfter og vurderer, hvordan inputtene kan
indtænkes i kommunens nye sundhedspolitik og udvalgets indsatser i øvrigt.
Indstilling
Til drøftelse.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Inputtene indtænkes i ny sundhedspolitik og i forbindelse med budgetlægningen.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Bilag



Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-201600092)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016 (SU)
Sags ID: EMN-2016-00356
Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

Sundhedsudvalget
Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele
Frederikshavn Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at
sikre, at statistikken er så retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks.
timelønnede, tjenestemandspensionister og honorarlønnede er fjernet fra de
fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.
Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til
at indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation,
Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte,
Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob,
Tjenestemand og vikar.
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk
placeret under de respektive centre.
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede
fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres
sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden
marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den vedlagte statistik for
hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i overensstemmelse med
den nye måde at opgøre sygefraværet på.
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)).
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
Sundhedsudvalget - 10-05-2016 15:30
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Integrationspolitikken
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udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde med vores
tilflyttere arbejde for, at de kan:
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komme i arbejde eller uddannelse
lære dansk
blive en del af livet i Frederikshavn kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der kan
selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager aktivt til eget
liv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at skabe et bedre liv. Derfor vil
vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.
Baggrund
Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrationspolitik,
efter et grundigt forarbejde af blandt andre integrationsrådet. I efteråret 2015 blev det
tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af asylansøgere, udenlandske
borgere med flygtningestatus samt antallet af migrantarbejdere i Frederikshavn
kommune sammenholdt med kommunens øvrige demografiske udfordringer gjorde det
nødvendigt at revidere integrationspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre
tværfaglige målsætninger og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.
Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden og
samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revideret for at
opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.
Definitioner
Der anvendes i Integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygtninge,
arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.
Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationsloven, Lov
om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i den øvrige
lovgivning samt øvrig lovgivning.
Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, som
arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.
Formål med integrationspolitikken
 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens
borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

EMN-2015-01396

Forfatter:
Dorthe Sevelsted Iversen



Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisterende
politikområder, samtidig med at der ønskes en målretning af
integrationsindsatsen.



Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsatsen og
samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg,
fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.
Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et
dokumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.
Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er
kommunens handlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.




Politiske visioner og udviklingsmål
Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende
og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:


at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere
med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem
beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og
fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.



at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for
deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske,











arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv.
at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt.
at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.
at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men
også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer
at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere
bliver repræsenteret og får mulighed for at udtale sig om kommunens
integrationsindsats.
at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere
koordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede
enheder og frivillige foreninger.
at den kommunale indsats rummer tiltag if til kulturel dannelse og
antiradikalisering
at den kommunale indsats kan forebygge og håndtere æresrelaterede
konflikter.
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Service- og kvalitetsmål
Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstående
områder:
















Bolig og Bosætning
Modtagelse af nye borgere
Beskæftigelse
Ansættelsespolitik
Kendskab til dansk og danske samfundsforhold
Børn og unge
Førskolebørn (0 - 6 år)
Skole og fritid
Ungdomsuddannelse – UU
SSP-samarbejdet
Kultur og Fritid
Sundhed, handicap og socialpsykiatri
Ældre
Samarbejdet med lokal- og civilsamfund
Integrationsplan

Bolig og bosætning
En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration.
Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan hænge
sammen med mulighederne for at benytte offentlige transportmidler, og familiers
almene integration kan understøttes af, at der er relevante pasningsmuligheder, skole
og fritidstilbud i nærområdet – eller lettilgængelig transport dertil. Det er derfor
elementer vi vægter højt og vurderer aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter
integrationslovgivningen.
For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og løbende en
række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og udmøntning af
bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det ikke alene er prisniveauet
på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og borgere med indvandrerbaggrund.
Det er væsentligt for Frederikshavn Kommune, at der sikres sammenhæng mellem
adgang til boliger, institutioner og arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre
hovedbyer, men også i de mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at
understøtte integrationen. Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat at
boligplacering og bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber
samt via private udlejere.
Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle
økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen.
Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et pres på
behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale
overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannelser og
arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslovgivningen samt i
udviklingen af den kommunale boligmasse.
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Service- og kvalitetsmål:
 I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der
være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, skole-,
som fritidsliv.


Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages højde for, at
der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med
modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgængelig
offentlig transport dertil.



Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstrategi,
der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en øget
integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere
Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere, uanset baggrund.
Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en
overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket
integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.
Service- og kvalitetsmål:
 Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyttes
aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.


Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for relevante rettigheder og pligter i
Danmark og i Frederikshavn kommune.



Nye borgere bliver boende i Frederikshavn kommune.



Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområdet, herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og
fritidstilbud og foreninger.



Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem
forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse



Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats,
med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.



Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerens personlige ressourcer samt
faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.



Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed
særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.
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Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog
og danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for
vellykket integration.

Beskæftigelse
Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, har i dag en lavere
beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at højne
beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygtninge og
indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god integration.

Service- og kvalitetsmål:
 Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med
dansk baggrund.


Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres
højt, samtidig med at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og
indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.



Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og
kompetencer.



Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på
arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og
uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle
jobåbninger.



Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være
kendetegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder
og arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik
Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største
arbejdsplads og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af etniske
minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og rummelig
organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke integrationen i
positiv retning.
Service- og kvalitetsmål:
 Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borgere
med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle
befolkningssammensætningen i kommunen.
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Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige
arbejdsmarked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere
med problemer udover ledighed.

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold
Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab til dansk
kultur og samfundsforhold for derigennem at lære dansk sprog og kultur. Dette er
vigtige forudsætninger for at fungere i lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne
og på arbejdspladsen. Sprog, kultur og samfundsforhold læres bedst i arbejds- og
hverdagssituationer. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder aktivt med beskæftigelse som
grundlag for undervisning i dansk sprog og dansk kultur.
Service- og kvalitetsmål:
 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig
dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.


Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede
beskæftigelsestilbud.

Børn og unge
Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge overvejende
har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til
livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus på børnenes ressourcer
og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare
udfordringer og modgang. Forældrenes tillid, opbakning og aktive engagement er af
afgørende betydning for at skabe de ønskede resultater for børnene.
Service- og kvalitetsmål:
 De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages,
så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at
være tosproget barn, ung og forældre i Danmark.


Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal
tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale
problemstillinger.

Førskolebørn (0 - 6 år)
Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet deltagelse i
dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske sprog, etablere
sociale relationer med danske børn og få kendskab til sociale og kulturelle spilleregler
for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig er involveringen af forældrene i
dagtilbuddenes hverdag, på lige fod med etnisk danske familier, en væsentlig kilde til
familiens samlede viden om og inddragelse i dansk kultur.
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Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, og
inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvfølgelighed i
børnegruppens dagligdag.
Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn udvikler
tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige fod med børn
med dansk baggrund.
Service- og kvalitetsmål:
 Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret
indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfordres
til og motiveres for denne løsning.
 Fra treårsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at have
behov for sprogstimulering, med henblik på at afdække behovet for støtte til
barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid
(Målsætning for skole og fritidsområdet afhænger af endelig beslutning af
organiseringen af opgaven i Børne- og Ungdomsudvalget – forventeligt april/maj
2016)
Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske elever for
videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rummelighed og
inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde i Frederikshavn
Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges integration at benytte
pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning understøtter udviklingen af kulturelle og
sociale kompetencer i en dansk kontekst.
Service- og kvalitetsmål:
 Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs
personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk
sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund.


Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger
for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.



I forbindelse med tosprogede børns skolestart sprogscreenes børnene med
henblik på evt. henvisning til supplerende undervisning i dansk som
andetsprog.



De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige
undervisning, og dansk som andetsprog er en dimension i skolernes
almindelige undervisning.



Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for
indplacering i den lokale distriktsskole.
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Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører
folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.



Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknytning til
et fritidstilbud.

Ungdomsuddannelse - UU
Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en
ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede
unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt.
Service- og kvalitetsmål:
 Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang
gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en
erhvervsuddannelse.


Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg af
uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på
behovet hos tosprogede unge.

SSP-samarbejdet
Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og generel
mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette er således
også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.
Service- og kvalitetsmål:
 Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt
indenfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med danske
kammerater.


Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af
tosprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer,
som betinger en særligt målrettet indsats.



Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge
koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune.

Kultur og fritid
Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det
frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af mangfoldighed og
kvalitet - og hvor der er plads til alle. Kultur- og fritidslivet har en særlig mulighed for at
spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet deltagerne her mødes frivilligt – og på
lige fod – om fælles interesser. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale
netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.
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Service- og kvalitetsmål:
 Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge og
voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.


Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og
indvandrere om foreningslivets mange tilbud.



Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og
indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information
og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.



Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi
m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/eller
lave arrangementer.



Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med øvrige
kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører



Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og
voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri
Et af Frederikshavn Kommunes mål med sundhedspolitikken er at bekæmpe social
ulighed i forhold til borgernes sundhed. Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har
størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, og derfor er
sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor
udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
Service- og kvalitetsmål:


Frederikshavn Kommunes tilbud if. med rygestop, kostvejledning, rehabilitering
ved kronisk sygdom, forebyggende hjemme besøg til borgere over 75 år etc.
tilbydes alle borgere uanset etnicitet.



Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med
integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og
indvandrerbaggrund.



Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og
kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med
handicap og deres familier.

Ældre
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Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i
det enkelte menneske og dets mulighed for at opnå ”længst muligt i eget liv”.
Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes
værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp gives til borgere, der ikke
længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den
enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne
opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i
indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.
Service- og kvalitetsmål:
 Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og
indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige støtte og
information om tilbud til ældre i kommunen.


Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som
barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den
almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet
Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive foreninger og
organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger vægt
på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, foreninger, organisationer
og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-kommunale aktører til
at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:
 Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og
motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at
bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan
Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrationsplanen –
der skal fungere som kommunens plan for, hvordan integrationspolitikkens visioner og
kvalitetsmål indfries.
Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske
målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:




tydeliggør sammenhængen mellem integrationsindsatsen og de
integrationspolitiske mål
Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange
integrationsopgaver
Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
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Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål
Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen
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Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering
Der er mange interessenter på Integrationsområdet der har behov for at kende til dels
politikken, handlingsplanen og dermed målene for den samlede og lokale
integrationsindsats. Det er vigtigt, at de områder der er influeret af beslutninger og
handlinger på området er med på de konkrete rammer for indsatserne.
Overordnet er integrationsindsatsen reguleret af en række lovområder, herunder
integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Særområderne i andre love skal
være kendt i organisationen.
Det overordnede ansvar ligger hos AMU med Integrationsrådet som følgeorgan.
Der ønskes etableret en netværksbaseret organisering, hvor nøglepersoner på de
enkelte områder dels mødes fysisk efter en mødeplan og dels har virtuel kontakt via
særlige grupper på Yammer eller Letdialog.
Grupperne skal faciliteres løbende og der skal være en netværksadministrator.

Styregruppe
Lederforum

Eksterne/
Civilsamfund

Frontpersonale

Der foreslås følgende niveauer:
Styregruppe
Hvem:

Chefgruppen under HERA samt udvalgsformænd AMU +
BUU

Mål:

Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og
organisationen

Indhold:

Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitikken

Udbytte:

At integrationspolitikken efterleves

Dato: 31.marts 2016

Kommissorium for styregruppen
For at sikre bedst og størst mulig sammenhæng mellem indsatserne i
integrationsområdet nedsættes en styregruppe, der rummer såvel den politiske som
den administrative ledelse af de væsentligste fagområder inden for
integrationsindsatsen. Dermed består styregruppen af udvalgsformændene for
Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget samt direktør og
centerchefgruppe inden for området Børn-, Kultur og Arbejdsmarked.
Styregruppens formål er at sikre rammerne for opfyldelsen af integrationspolitikkens
mål – herunder opfyldelse af målsætningerne sat i den årligt udarbejdede
integrationsplan.
Styregruppen mødes cirka en gang i kvartalet for at sikre et fortsat fokus på
integrationsopgaven i kommunen, koordinere og sikre sammenhæng mellem politisk
vedtagne indsatsniveauer, der berører integrationsopgaven samt sikre fortsat kobling
mellem landspolitiske målsætninger og den kommunale integrationspolitik.
Styregruppen vil efter behov fremsende de nødvendige ændringsforslag til de
respektive politiske udvalgs beslutning.
Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages i Center for Arbejdsmarked i et
samarbejde mellem styringsenheden og integrationsafdelingen.

Koordinerende Lederforum
Hvem:

Afdelingslederne og faglige koordinatorer fra: Integration, JC,
Familieafdeling, Skole- og børneområdet,
Ydelse/borgerservice og ungeområdet.

Mål:

Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og
målopfyldelsen i handlingsplanen for integration

Indhold:

Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats.
Afsætte de fornødne ressourcer til tværgående
opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til
styregruppe.

Udbytte:

At integrationsindsatsen driftes som en fælles koordineret
indsats for at sikre høj kvalitet med de rigtige indsatser.

Frontpersonale
Hvem:

Alle medarbejdere der har berøring med integration

Mål:

At bibringe organisationen viden og dermed handlingskraft ud
fra et fælles grundlag
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Indhold:

Sikre at handlingsplanen er kendt for alle og ansvaret entydigt
placeret i organisationen

Udbytte:

Sammenhængskraft i handlingerne og sikre at opgaverne
placeres og løses det rette sted

Eksterne/civilsamfundet
Hvem:

Sprogskole og andre leverandører, Venligboerne, Røde Kors,
foreninger (FUF), politi, arbejdsgivere, faglige organisationer
etc.

Mål:

At sikre et fælles udgangspunkt for den samlede integration
af nydanskere

Indhold:

Temabaseret

Udbytte:

Fælles udgangspunkt og sikre en fælles platform for
samarbejde om integrationen i Frederikshavn Kommune
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Værdighedspolitik

for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Det er borgerens liv.
Derfor ved borgeren bedst,
hvad der er brug for.

Borgeren er
”herre i eget hus” og liv.
Vi motiverer og bakker op.

Vi forventer og tror, at
borgeren helst vil klare
mest muligt selv.
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Værdighedspolitik
for ældreplejen i Frederikshavn Kommune
Sådan forstår vi værdighed!
”Du er herre i eget liv!” Det er indledningen
til Frederikshavn Kommunes værdigheds
politik, som grundlæggende baserer sig på, at
værdighed er individuelt og afhængigt af den
enkeltes b
 ehov og liv.

Værdighedspolitikken handler derfor ikke om, hvad
kommunen ”kan tilbyde” den e
 nkelte, men hvad den
enkelte har behov for. I dette ligger også, at kommu
nen ikke har en række standardtilbud på ældreom
rådet. Derimod er retningen inden for æ
 ldreområdet
– og social og sundhedsområdet generelt – at
kommunen er med til at understøtte forskellige
muligheder og indsatser, som medvirker til, at den
enkelte borger kan leve så godt og selvstændigt et liv
som muligt.
Med værdighedspolitikken skal det præciseres, hvad
Frederikshavn Kommune vil arbejde for at gøre og til
dels allerede gør på ældreplejeområdet. På denne
måde handler værdighedspolitikken også om ”hvor
for vi gør det, vi gør…”
I Frederikshavn Kommune bliver der – som på lands
plan – flere ældre. Vi lever sundere og mere aktive
liv, som bevirker, at vi lever længere end tidligere.
Det betyder også, at vi er længere tid på arbejds
markedet, og for mange er det måske først langt
senere end pensionsalderen, at vi reelt begynder at
føle os som ældre. Herved bliver tidspunktet, hvor
den enkelte kan få brug for hjælp til pleje og omsorg
også udskudt til et senere tidspunkt i livet. For andre
kommer tidspunktet, hvor der er behov for støtte uagtet den generelle sundhedstilstand i samfundet –
på et tidligere stadie i livet.

”Den, der kan selv, skal selv”
Inden for social-og sundhedsområdet er der
formuleret en politik om, at ”Den, der kan selv,
skal selv”. I dette ligger for det første en grund
læggende antagelse om, at det er forbundet med
øget livskvalitet, at støtte det enkelte m
 enneske
i at kunne klare tingene selv så længe og så
godt som muligt. Med denne tilgang sørger
kommunen også for, at der er ressourcer til at
støtte de borgere, der ikke kan selv.

Frederikshavn Kommunes værdighedspolitik
skal også ses i sammenhæng med kommunens
kvalitetsstandarder på ældreområdet.
Kvalitetsstandarderne beskriver overordnet den
tilgang, som kommunen har til at imødekomme
og vurdere den enkeltes behov for støtte og hjælp.
Kvalitetsstandarderne er hermed en slags indledende
forventningsafstemning i forhold til, hvilken slags
hjælp og støtte borgeren kan forvente fra kommunen.
Værdighedspolitikken indeholder også en form for
forventningsafstemning, idet værdighed kort sagt
handler om, hvordan vi skal være over for h
 inanden.
For kommunens medarbejdere handler det om ad
færden og tilgangen til, h
 vordan vi arbejder med an
dre mennesker. Værdighedspolitikken berører derfor
også forventninger og sikring af medarbejdernes
personlige og professionelle kompetencer, for at
understøtte en høj kvalitet i ældreplejen.
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Du har mulighed for

et godt
og aktivt liv
Et sundt liv kan føre til et langt
liv med høj livskvalitet. Men
sundhed betyder ikke det s amme
for alle mennesker, så derfor
har vi fokus på, at du skal have
mulighed for at godt og aktivt
liv. Et aktivt liv betyder, at du
har mulighed for at holde dig i
gang fx i forhold til at vedlige
holde eller forbedre dine færdig
heder og dit fysiske og psykiske
funktionsniveau. Det betyder også
mulighed for at deltage i andre
former for aktiviteter, hvorved du
er i stand til at være en aktiv og
deltagende medborger.

Pejlemærker
 Rehabilitering
Det er værdifuldt for alle at få øget livskvalitet ved at være så selv
hjulpen som muligt. Derfor arbejder Frederikshavn Kommune ud fra
en rehabiliterende tankegang, hvor vi samarbejder med dig – og dine
pårørende hvis det ønskes – om at genvinde og vedligeholde dine
færdigheder. Det er hensynet til dig og de mål, du gerne vil opnå, der
driver udviklingen af træningsindsatserne.
Kommunen bestræber sig på, at du oplever, at indsatsen er en del af
en sammenhængende indsats på tværs af afdelinger i kommunen –
og på tværs af forskellige sundhedssektorer. Din oplevelse skal være,
at personalet er gearet til at fortsætte og vedligeholde et opnået
funktionsniveau, når en given indsats afsluttes et sted, og du fortsat
modtager støtte i dit eget hjem eller på et plejecenter efterfølgende.

 Aktivitets- og plejecentre
Det er meningsfuldt at have noget at beskæftige sig med i hverdagen.
Det gælder både i forhold til at deltage i aktiviteter sammen med
andre, men det kan også være aktiviteter, hvor det bare handler om
dig, og det du kan lide at gøre.
I Frederikshavn Kommune arbejder vi for at understøtte nærværende
og meningsfulde aktiviteter i kommunens aktivitetscentre og pleje
centre for dig. Det sker bl.a. også ved aktiv involvering af pårørende,
frivillige, organisationer og ved brug af faciliteter i lokalsamfundet.

 Fokus på rammen om det gode måltid
Et godt måltid og ikke mindst rammen om måltidet øger menneskers
appetit og dermed livskvalitet og sundhed. I Frederikshavn
Kommunes madordning og på plejecentrene er der derfor fokus på
måltidets betydning, og betydningen af at der serveres forskellige
variationer af mad og drikke afhængigt af den enkeltes ønsker til
måltidet.
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Du bestemmer
selv i dit liv
Pejlemærker
 Kompetencer og kvalitet i ældreplejen
Personalet skal koordinere ud fra, at det enkelte menneske selv be
stemmer i sit liv, og at der er plads til særlige meninger og ønsker.
Det betyder, at personalet skal være i stand til at sætte sig ud over
egne normer og faglige standarder.
Det sker bl.a. ved, at der løbende sker en forventningsafstemning i
forhold til, hvad det er for en hjælp, der er aftalt med den enkelte.
Forventningsafstemningen kan fx tage afsæt i ”de 10 bud”, der er
formuleret vedrørende en værdig ældrepleje af Ældresagen, Dansk
Sygeplejeråd og FOA. De anbefaler:
-	En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab
-	 Mulighed for at komme ud
-	 Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker
-	 Varieret og ernæringsrig mad i rammer, der giver lyst til at spise
-	 Lindrende behandling og en værdig død
-	Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når
der er behov for det
-	Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg,
pleje og behandling
-	 Mulighed for at bevare egen døgnrytme
-	Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre
-	 Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling

Det er et grundlæggende princip,
at du har selvbestemmelse og
skal have mulighed for at blive
så selvhjulpen som muligt. Det
baseres på, at alle er motiverede
for at forblive ”herre i eget hus”.
Vi tager afsæt i, at ”du ved bedst
selv, hvad du har brug for”. Men
selvhjulpenhed betyder ikke, at
du behøver at kunne alting selv.
Du kan derfor godt have behov
for hjælp til nogle aktiviteter, selv
om der er andre, du fint kan klare
selv. Det kan også være et spørgs
mål om, hvor mange ressourcer
du har i hverdagen, og hvordan
de bedst bruges i forhold til at
leve et liv med værdighed og
selvbestemmelse.

 Fleksibel og individuel hjælp og støtte
Når du får pleje og omsorg, har du mulighed at vælge en anden
hjælp end den, du er visiteret til – hvis du fx gerne vil have hjælp til
at pynte op eller gå en tur i stedet for støvsugning mv. Det skal være
inden for rammerne/tiden af det, du er visiteret hjælp til. I Frede
rikshavn Kommune vil der være fokus på, at denne mulighed i endnu
højere grad anvendes til at understøtte den enkeltes selvbestemmelse
og mulighed for vælge, hvad der er behov for hjælp til.
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Du kan få hjælp til

velfærdsteknologi
I samfundet anvender vi mere og
mere teknik i hverdagen, som fx
mobiltelefoner og computere mv.
Det gælder både unge som gamle.
I Frederikshavn Kommune arbej
der vi målrettet med at integrere
nye hjælpemidler og velfærdstek
nologi i ældreplejen. Teknologien
kan understøtte den enkeltes
selvhjulpenhed og uafhængighed
af hjælp fra andre – fx vaske/
tørre toiletter og spiserobotter,
som giver øget selvbestemmelse
og dermed værdighed for den
enkelte.

Teknologien kan også bruges til
at skabe kontakter og nye sociale
netværk. For andre, der måske
har langt til nærmeste supermar
ked og/eller har svært ved selv at
købe ind, byder den teknologiske
verden også på muligheder for at
handle i net-butikker, som efter
hånden udbyder et stort og varie
ret udbud af varer. For mange kan
teknologien kort sagt være med
til at åbne en ny og spændende
verden af muligheder.
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Pejlemærker
 Øje på nye teknologiske muligheder
I Frederikshavn Kommune har vi generelt fokus på, hvordan vi kan
tage ny teknologi i brug i ældreplejen. Vi har også fokus på, hvordan
vi kan hjælpe dig med at bruge nye muligheder på området, selv om
teknologien ikke umiddelbart er integreret i ældreplejen eller kan
tilbydes som hjælpemiddel. Vi vil gerne være på forkant på området,
da det herved er lettere at gøre brug af teknologien, når der virkelig
kan blive behov for den.

 Ny teknologi tages i brug så hurtigt som muligt
Det gælder særligt for mennesker med demens, at tekniske hjælpe
midler og ny velfærdsteknologi helst skal introduceres og tages
i brug så tidligt som muligt. På den måde bliver det en naturlig
del af hverdagen, frem for at det først introduceres, når der er et
decideret b
 ehov for teknologien. Nogle har fx svært ved at tage GPS
eller nødkald i anvendelse, hvis demensen er fremskreden. Det er i
den forbindelse værdigt, at tage ny og smart teknologi i brug på et
tidspunkt, hvor man selv, eventuelt i samarbejde med ægtefællen,
kan træffe beslutning om at tage teknologi til sig med henblik på at
sikre sig selv.

Du har mulighed for at have et

socialt liv
Pejlemærker
 Pårørendesamarbejde

Vi er opmærksomme på, at pårørende kan være en utrolig stor
ressource, der kan medvirke til at sætte ord på dine ønsker og behov
for at kunne fastholde et liv på dine egne præmisser. Du bestemmer
selv omfanget af dine pårørendes involvering. Vi har et stort fokus
på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og understøtte, at dine
pårørende kan være der for dig.

 Deltagelse
Det er værdigt at kunne deltage i sociale aktiviteter og generelt
i lokalsamfundet. Vi har fokus på, at man både kan deltage som
frivillig og som bruger – og for nogle kan det faktisk være begge
dele på én gang. En længere og sundere levetid medfører også, at
flere på et tidspunkt får en del tid, som de kan fylde ud med andet
end arbejde. Det opleves i høj grad på kommunens aktivitetscentre
og plejecentre, hvor vi arbejder aktivt på at involvere og inddrage
alle interesserede omkring fælles interesser, der kan give fælles øget
livsglæde og livskvalitet.

 Demensvenlig kommune
Frederikshavn Kommune arbejder aktivt på at styrke udviklingen af
kompetencer på demensområdet i sammenhæng med øvrige tilbud
på ældre og sundhedsområdet. Det betyder, at demensindsatsen også
skal være mere fokuseret omkring kommunens rehabiliterende tilgang
til pleje og omsorg. En tidligere og trænende indsats skal medvirke
til at bevare livskvalitet samt en værdig og meningsfuld hverdag for
borgere med demenssygdomme.

Det kan betragtes som en grund
læggende menneskeret, at
mennesker kan være noget for
hinanden. Vi vil understøtte, at
det enkelte menneske har mulig
hed for at være noget for andre.
Det frivillige foreningsliv og det
frivillige sociale arbejde er vig
tige drivkræfter, når der dannes
fællesskaber og netværk. Derfor
har vi et stort fokus på, hvordan
vi kan inddrage initiativer fra
pårørende, frivillige, netværk,
organisationer og lokalsamfund
til at være en del af dagligdagen
inden for ældreområdet - og in
den for alle andre områder i den
kommunale organisation. Sociale
aktiviteter handler således ikke
kun om at bevare færdigheder og
dermed livsglæde og livskvalitet.
Det handler også om at forebyg
ge ensomhed, kedsomhed og
isolation for nogle af de svageste
borgere.
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TRÆNINGSCENTER PHØNIX- Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør

1. Introduktion til området
Træningscenter Phønix er en del af Sundheds- og Træningscenter Frederikshavn, som er placeret på
Nytorv i Frederikshavn. Træningscentrene og sundhedscentrene er fusioneret under én leder pr 1/1-16.
Træningscenter Phønix placering i organisationen:

Frederikshavn Kommune har herudover driftsoverenskomst med Caspershus i forhold til træningsaktiviteter, Kastaniegården og en ekstern kontrakt med Fysioterapi på Toppen (sammenslutning af praktiserende fysioterapeuter i
Frederikshavn kommune).

Sundhed og Trænings kerneopgave er at understøtte borgers selvhjulpenhed og mestringsevne, så
borger, i videst muligt omfang, har viden og kompetencer til at tage ansvar for at bevare og fremme
egen sundhed og funktionsevne fysisk, psykisk og socialt

Træningscenter Phønix er det største af de 3 træningscentre, står for knap halvdelen af træningscenterområdets samlede produktion og dækker flere specialfunktioner på området. Træningscenter Phønix har det største borgerunderlag og er på grund af størrelsen det mest produktive og costeffektive
træningscenter i kommunen. Træningscenter Phønix er fysisk placeret i et eksternt lejemål, og de fysiske rammer er på grund af stor aktivitetsstigning på området under stort pres.

Primære opgaver, der løses på Træningscenter Phønix
•

Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk genoptræning på basalt og avanceret niveau, vedligeholdende
træning, vejledning og instruktion. Opgaverne løses på træningscentrene, i borgernes eget hjem,
på plejehjem og i aflastningsboliger
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•

Træning af borgere tilknyttet kronikerrehabilitering (KOL, hjerte, kræft, diabetes) samt sundhedsfremmende træning f.eks. bækkenbundshold varetages i tæt samarbejde med Sundhedscentrene

•

Forløbene er individuelt tilrettelagte ud fra de mål, borgeren sætter sammen med fysioterapeuten
eller ergoterapeuten

Ansatte på Træningscenter Phønix
4 ergoterapeuter og 10 fysioterapeuter, hvoraf 2 er kliniske undervisere, samt 1 serviceassistent.
Økonomi
Træningscenter Phønix er en del af den samlede, rammestyrede økonomi for træningscenterområdet.
Den samlede budgetramme i 2016 for træningscenterområdet udgør 18,9 mio. kr. inkl. den fysioterapeutiske træning på Kastaniegården. Af dem er 3,5 mio. kr. øremærket til nedbringelse af ventetiden
på træning fra 21 dage til nu 5 dage. Af disse 3,5 mio. kr. er 1,5 mio. kr. afsat til betaling af private leverandører i forbindelse med genoptræning efter § 140 (Spidsbelastningsmodellen).
Derudover er der en budgetramme til genoptræning og vedligeholdende træning, der foregår på Caspershus, på 1,9 mio. kr. Rammebudgettet for de tidligere år er overholdt.

2. Lovgrundlag
Kommunen har myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning, der ikke foregår
under sygehusindlæggelse.
Træningscenterområdet udfører både sundhedslovs- og servicelovsopgaver på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner”.
Kommunen har alt ansvar for genoptræning og vedligeholdelsestræning, og det er kommunen, der
bærer forsyningspligten. Forsyningspligten indebærer, at kommunen er forpligtet til at sikre leverancen af træning til visiterede borgere. Også hvis en evt. privat leverandør går konkurs. Der er ikke lovkrav om, at der skal være en kommunal leverandør. Det er derfor en politisk beslutning, om man
ønsker at bibeholde en kommunal leverandør for at sikre forsyningen af træning.
Lovmæssigt er der intet til hinder for at udsætte Træningscenter Phønix for konkurrence eller at inddrage anden leverandør i opgavevaretagelsen. I tilfælde af, at kommunen ønsker anden leverandør
end den kommunale, skal der laves et udbud.
Udbuddet kan enten være med specifikke krav om, hvad kommunen ønsker leveret, eller et mere
overordnet udbud på at løse hele eller dele af de ovennævnte fysio- eller ergoterapeutiske træningsopgaver i henhold til lovgivningen på området.
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3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør
Når det skal vurderes hvilke opgaver, der kan være rationale i at konkurrenceudsætte, vil det være
væsentligt at se på borgeres behov i forhold til mono- eller tværfaglighed, kvalitet, kompetencer og
kommunens behov for effektivitet, ressourceudnyttelse og økonomi.
Herudover skal der tages stilling til, i hvilken grad der skal sikres ens tilbud til alle borgere i Frederikshavn kommune.
Nedenfor præsenteres 4 modeller for mulig konkurrenceudsættelse. Hver model er yderligere beskrevet med fordele og ulemper på de efterfølgende 4 sider. Dette er i håbet om at sikre overskueligheden
i beskrivelse af komplekse arbejdsopgaver og muligheder.

Model 1) Samarbejdsmodel – spidsbelastningsmodel
Modellen indebærer, at de kommunale træningscentre i videst muligt omfang træner med alle borgere. Såfremt borgere med basale problemstillinger ikke kan tilbydes opstart på deres genoptræning rettidigt, er der mulighed for, at borger kan vælge at modtage træningen i privat regi.
Modellen er velkendt fra sundheds/sygehusvæsen som model til nedbringelse og fastholdelse af lav
ventetid. Dette er Frederikshavn Kommunes nuværende ordning.
Model 2) Udbud på udvalgte opgaver
Modellen går ud på at udbyde specifikke diagnoser (f.eks. skulder eller hofte) eller områder (f.eks.
vedligeholdende træning) til anden leverandør. Denne model er velkendt fra andre kommuner. Her
vælges ofte udbud på monofaglige, ukomplekse opgaver.
Der er mulighed for en kombination af private leverandører og kommunale leverandører på den enkelte opgave eller at lade en af leverandørerne stå for hele leverancen.
Model 3) Samlet udbud på hele driften af Træningscenter Phønix
Modellen indebærer, at Træningscenter Phønix med sin fulde opgaveportefølje kan sendes i samlet
udbud. Det vil betyde, at en anden leverandør end den kommunale overtager den samlede drift af
Træningscenter Phønix, og at Frederikshavn Kommunes tilbud på træningsområdet således leveres af
kommunal leverandør i Sæby og Skagen og af en ekstern leverandør i Frederikshavn.
Model 4) Frit valg
Modellen er en udvidelse af det nuværende frie valg på genoptræning ved at øge antallet af opgaver med frit valg af leverandører. Dette er en model kendt fra andre kommuner og andre kommunale
områder, som f.eks. frit valg på hjemmepleje. Der er forskellige niveauer for at øge graden af frit valg
strækkende sig fra frit valg på udvalgte diagnoser eller områder til frit valg på al den træning, der på
nuværende tidspunkt dækkes af træningscentrene i Frederikshavn Kommune.
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Model 1:
Samarbejdsmodel
-spidsbelastningsmodel

Modellen indebærer, at de kommunale træningscentre i videst muligt omfang varetager træning med
alle borgere. Såfremt borgere, som er henvist til fysioterapeutisk genoptræning i forhold til sundhedslovens § 140 med basale problemstillinger, ikke kan tilbydes opstart på deres genoptræning rettidigt,
kan borgeren vælge at modtage træningen i privat regi.

Fordele

Borgerne sikres rettidig opstart af genoptræning samt rette faglige tilbud.
Træningscentrene har et tilstrækkeligt stort borgerunderlag til at opretholde de faglige kompetencer
både inden for basal og avanceret genoptræning.
Modellen giver et incitament for at driftsoptimere i egen organisation.
Den kommunale kapacitet på Træningscenterområdet er brugt maksimalt.
Modellen afhjælper delvis udfordringerne i forhold til pres på de fysiske rammer på Træningscenter
Phønix.
Flere private leverandører kan byde ind på opgaven samtidig med, at kommunen sikrer forsyningspligten.

Ulemper

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har ekstra administrative opgaver ved at skulle viderevisitere
borger til privat leverandør i de tilfælde, hvor borgerne ikke kan tilbydes opstart inden for fem hverdage på det kommunale træningscenter.
Der er ikke mulighed for at viderevisitere ergoterapi.
Modellen afhjælper ikke fuldt ud problematikken vedrørende de trængte fysiske rammer på Træningscenter Phønix. De private leverandører anvender ikke samme journalsystem som Frederikshavn Kommune, hvilket giver ulemper i hverdagen.

Konsekvenser

I tilfælde af, at den nuværende samarbejdsmodel-spidsbelastningsmodel fortsættes, vil det være muligt at sikre borger med hensyn til stabil drift og rettidig indsats med genoptræning samt bibeholde
kapaciteten/kompetencen på træningscenterområdet.

Økonomi

Økonomisk fordelagtig, idet kommunens egen kapacitet udnyttes fuldt ud. Der betales kun for ydelser,
som kommunens træningscentre ikke selv kan levere inden for den aftalte tid. I forhold til styringsformer har den kommunale leverandør holdt sig inden for eget rammebudget. De private leverandører
har sendt regning på leveret træning efter det tilbud, der er givet ved kontraktindgåelse.
Der er mulighed for at holde en lav pris/takst ved at lægge basale monofaglige opgaver ud, da disse
borgere oftest kan samtrænes.
Der er en ekstra administrationsgang i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, som enten skal lettes
eller finansierers. Samtidig skal det undersøges nærmere, hvorvidt det er økonomisk muligt, at alle leverandører bruger det samme journaliseringssystem.

Arbejdsgruppens

Der har været et godt samarbejde mellem private og kommunale leverandører.
I løbet af 2015 er der kvalitetsudviklet i forhold til den skriftlige status samt brugertilfredshedsundersøgelse.
Det har været de mindst komplekse borgere, der har fået mulighed for at træne i privat regi, og de
mest komplekse borgere er stadig tilknyttet de kommunale træningscentre.
Såfremt denne model vælges, bør den være gældende for hele kommunen (alle 3 træningscentre), som
det praktiseres nu.
Yderligere udvikling kunne være at lade samarbejdsmodellen gælde også for træning med borgere i
eget hjem eller for andre typer af borgerforløb.

bemærkninger
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Model 2:
Udbud på udvalgte
opgaver

Modellen indebærer at udbyde specifikke diagnoser (f.eks. skulder eller hofte) eller områder (f.eks. vedligeholdende træning) til anden leverandør. Denne model er velkendt fra andre kommuner. Her er der oftest
valgt udbud på monofaglige og ukomplekse opgaver.
Der er mulighed for både at have private leverandører og kommunale leverandører på den enkelte opgave
eller at lade en af leverandørerne stå for hele leverancen.

Fordele

Når leverandøren har tilstrækkeligt stort borgergrundlag til at opretholde de rette kompetencer, bør borgeren kunne opleve høj kvalitet i opgaveløsningen.
Ved udflytning af afgrænsede patientgrupper, der samtræner, kan presset på lokalerne på Træningscenter
Phønix mindskes.
En administrativ styrbar model for Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
Det vil være muligt for flere private leverandører at byde ind på opgaven.

Ulemper

Træningscenter Phønix vil miste kompetencerne på de områder, der skal leveres af anden leverandør. Kommunen vil få vanskeligt ved at leve op til forsyningspligten, selvom kompetencerne stadig findes på Træningscenter Skagen og Træningscenter Sæby.
De private leverandører anvender ikke samme journalsystem som Frederikshavn Kommune, hvilket giver
ulemper i hverdagen.

Konsekvenser

Der skal træffes beslutning om, hvilke patientgrupper der evt. skal overgå til anden leverandør. Der skal
kravspecificeres i forhold til basal og avanceret genoptræning. Hvis der skelnes, således at fysioterapi på
basalt niveau inden for specifikke patientforløb sendes i udbud, vil det være vanskeligt at opretholde kompetencerne på det avancerede niveau i kommunalt regi.
Der skal laves kontraktudkast med kravspecifikationer og samarbejdsaftale med den kommunale myndighed og samarbejdspartnerne i hjemmeplejen, sundhedscentre, sygepleje og arbejdsmarkedsområdet.
Der skal tages stilling til, hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende kommunale medarbejdere, der udfører de valgte genoptræningsopgaver, eller der skal ske opsigelser.
Hvis Frederikshavn Kommune skal afgive kontrolbud, vil det kræve omkostningsberegning med ressourcer
fra både Sundhed og Træning og Økonomiafdelingen.

Økonomi

Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser, da erfaringer fra det nuværende samarbejde kun beror på de mindst komplekse genoptræningsforløb, og da træningscenterområdet er finansieret af et rammebudget.
Modellen forventes at få en fordyrende effekt på den samlede drift og hermed på enhedsomkostningerne
på de kommunale genoptræningsforløb. Stordriftsfordele og mulighed for driftsoptimering reduceres.
For Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil det betyde en øget arbejdsbyrde i forhold til, at der skal
afregnes med flere leverandører. Dette vil formodentlig påvirke den samlede økonomiske udgift negativt.
Der vil blive brugt flere ressourcer i administration til kvalitetskontrol, statistik, afregning mm frem for direkte borgerrettede aktiviteter. Samtidig skal det undersøges nærmere, hvorvidt det er økonomisk muligt, at
alle leverandører bruger det samme journaliseringssystem.

Arbejdsgruppens

Der er ikke noget til hinder for at udbyde udvalgte opgaver.
Patientforløb, der kræver en tværfaglig tilgang, vil ikke være tilrådelige at sende i udbud. Borgere med
komplekse træningsbehov og behov for tværfagligt samarbejde vil være særligt sårbare, idet behovet for
koordinering og sammenhæng øges ved flere leverandører.
Det vil som udgangspunkt være ukomplicerede ”samtræningstilbud”, der kan sendes i udbud, da der ikke
kræves stor koordination med andre instanser. Det er også disse forløb, som er billigst og mest produktionseffektive at drive i de kommunale træningscentre.
Såfremt der er et politisk ønske om at udbyde bestemte patientforløb, bør det primært placeres på én maksimalt to leverandører for at sikre høj kvalitet, tilpas volumen og patientflow samt effektivitet i driften. Hvis
der vælges at udbyde monofaglige borgerforløb, bør opmærksomheden rettes mod, at det både skal gælde
træning med borgere på basalt og avanceret niveau. Kompetencerne til avanceret niveau kan ikke opretholdes uden også at have de basale forløb. Beskrivelse af kravspecifikationer og økonomiske beregninger vil
kræve tid i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

bemærkninger
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Model 3:
Samlet udbud på
hele driften af Træningscenter Phønix

Modellen indebærer, at Træningscenter Phønix med sin fulde opgaveportefølje sendes i samlet udbud. Det
vil betyde, at en anden leverandør end den kommunale overtager den samlede drift af Træningscenter
Phønix. Frederikshavn Kommunes tilbud på træningscenterområdet leveres således af kommunal leverandør i Sæby og Skagen og en ekstern leverandør i Frederikshavn.

Fordele

Hvis der indgås aftale med én leverandør, vil det svare til den kommunale leverance, og med virksomhedsoverdragelse bør borgerne ikke i første omgang blive berørt af, at Træningscenter Phønix drives af en anden
leverandør. At samle opgaven på én leverandør giver bedst mulighed for at sikre kompetencer hos leverandøren. Kapaciteten vil være af et omfang, som vil gøre det attraktivt for eksterne leverandører.

Ulemper

På længere sigt vil det være en udfordring at skabe udvikling og sammenhæng på tværs af kommunale instanser, regionen, netværks- og udviklingsgrupper, samarbejde med praktiserende læger og koordinering i
forhold til andre kommunale servicetilbud.
Den resterende del af træningscenterområdet vil blive markant forringet både i forhold til faglige kompetencer og økonomi, og det er tvivlsomt, om det vil være muligt at bibeholde den høje faglige standard, som
Frederikshavn Kommune er kendt for.
Det bliver svært at udnytte kapaciteten på de andre træningscentre optimalt.
Der bør være krav om, at den eksterne leverandør anvender samme journalsystem som i resten af træningscentrene

Konsekvenser

Modellen fordrer en grundig beskrivelse af, hvad der skal leveres af anden leverandør. Der skal laves kontraktudkast med kravspecifikationer og sikring af samarbejdsaftale med øvrige kommunale instanser.
Det skal sikres, at de sammenhængende og tværfaglige borgerforløb understøttes. Det skal sikres, at opgaven kan løftes både inden for fysioterapi, ergoterapi og kronikerrehabilitering såvel på Træningscenteret, i
borgerens eget hjem og på plejecenter som på aflastningsafdelingen Kastaniegården.
Der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende kommunale medarbejdere.
Nuværende lejekontrakt på Træningscenter Phønix skal opsiges. Hvis Frederikshavn Kommune skal afgive
kontrolbud, vil det kræve omkostningsberegning med ressourcer fra både Sundhed og Træning og Økonomiafdelingen.

Økonomi

Det er svært at vurdere de økonomiske konsekvenser, da erfaringer fra det nuværende samarbejde kun beror på de mindst komplekse genoptræningsforløb. Et udbud vil vise, om en ekstern leverandør vil kunne levere den samlede ydelse med samme kvalitet herunder tværfagligt samarbejde med øvrige kommunale
aktører til en konkurrencedygtig pris. Enhedsprisen på alle de opgaver, der for nuværende leveres på træningscenterområdet, kendes ikke. (Træningscenterområdet har rammebudget.)
Det må forventes, at model 3 vil være en meget omkostningstung løsning for det samlede træningscenterområde. Driftsikkerheden i de 2 resterende træningscentre vil være markant forringet både fagligt og økonomisk. Ved et evt. senere ophør med den eksterne leverandør vil det blive meget omkostningstungt at
genetablere et tilbud svarende til Træningscenter Phønix.
Hvis rammestyring fastholdes, vil der ikke ske den store forandring i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Takststyring vil medføre betydelig øget ressourcetræk.

Arbejdsgruppens

Hele driften af Træningscenter Phønix kan sendes i udbud.
Det bør være et krav, at opgaven - på baggrund af kompleksiteten - varetages af én leverandør placeret i Frederikshavn by. Man må formode, at en evt. ny leverandør vil flytte i andre fysiske rammer på
baggrund af kapacitetsproblemer på Nytorv. Det vil stille krav om et tæt tværfagligt samarbejde med
Sundhedscenter Frederikshavn, som Træningscenter Phønix netop er fusioneret med.
I tilfælde af, at hele opgaven skal leveres af anden leverandør, vil det ikke være muligt at opretholde
tilstrækkelig kapacitet og kompetence i den resterende del af træningscenterområdet i kommunen til
at kunne leve op til forsyningspligten.
Der bør være en skærpet opmærksomhed på koordineringen til andre kommunale tilbud, som borgeren modtager, f.eks. hjemmepleje, sygepleje, sundhedsfremme og arbejdsmarkedsrettede tilbud. Leverandører til denne model vil formodentlig være større danske eller internationale virksomheder.

bemærkninger
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Model 4:
Frit Valg

Modellen er en udvidelse af det nuværende frie valg på genoptræning ved at øge antallet af mulige leverandører. Modellen er kendt fra andre kommuner og andre kommunale områder, som f.eks. frit valg
på hjemmepleje. Der er forskellige niveauer for at øge graden af frit valg strækkende sig fra frit valg for
borgere med udvalgte diagnoser eller indsatser til frit valg på al den træning, der dækkes af træningscentrene (kronikerrehabilitering, genoptræning i forhold til sundhedslov og servicelov, vedligeholdende træning, instruktion og vejledning).

Fordele

Når borger selv skal vælge træningslokalitet, og når træningen kan foregå i privat regi eller i kommunalt regi, er der mulighed for at understøtte borgers aktive valg af genoptræning. Borger kan vælge det
sted, der passer bedst i forhold til bopæl og evt. arbejdssituation. Hvis flere borgere vælger at modtage deres træning i privat regi, vil det mindske belastningen på de fysiske lokaliteter på Træningscenter Phønix.

Ulemper

Modellen kan gøre, at borger er i risiko for ikke at modtage sin genoptræning rettidigt. Det skyldes en
ekstra sagsgang, når Center for Social- og Sundhedsmyndighed først skal have melding fra borger om
ønsket træningssted, før de kan give besked til valgte leverandør, som så kan lave en aftale med borger. Modellen vanskeliggør en optimal driftsstyring af træningscenterområdet, idet ingen af leverandørernes kapacitet forventes at kunne udnyttes fuldt ud. Det er samtidig vanskeligt at forudberegne,
hvilken kapacitet der skal være til stede i det kommunale såvel som i det private regi, da det ikke på
forhånd kan forudsiges, hvor stor en del af borgerne, der vil vælge en privat eller kommunal leverandør. Der vil være behov for at holde alle kompetencer på højt niveau samtidig med, at der skal være
nok fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ressourcer til at honorere efterspørgslen på træning.
De private leverandører anvender ikke samme journalsystem som Frederikshavn Kommune, hvilket giver ulemper i hverdagen.

Konsekvenser

Når opgaverne spredes ud på mange aktører, vil det være vanskeligt at opretholde den høje specialisering og kvalitet, som borgerne på nuværende tidspunkt oplever. Dette vil gælde for såvel de private
som de kommunale leverandører.
Modellen kræver detaljerede ydelsesbeskrivelser og takststyring og er dermed en administrativ og styringsmæssigt tung model.

Økonomi

Hvor stor effekt, dette har på økonomien, afhænger af, i hvilken grad der gives yderligere frit valg af
leverandør til borgerne. I alle tilfælde vil det betyde øgede udgifter til træningscenterområdet, fordi der skal være et vist beredskab for til alle tider at kunne levere den visiterede træning. Udfordringen ligger i en betydeligt tungere administration både med visitation og opfølgning kombineret med,
at området er underlagt en ikke-styrbar aktivitetsstigning. Der vil stadig skulle opretholdes fuld kapacitet samt bibeholdes høje kompetencer på alle områder på Træningscenter Phønix. Stordriftsfordele og
mulighed for driftsoptimering reduceres. Overhead vil være uændret og dermed udgøre en procentvis
større del af økonomien i Sundhed og Træning. Samtidig skal det undersøges nærmere, hvorvidt det er
økonomisk muligt, at alle leverandører bruger det samme journaliseringssystem.

Arbejdsgruppens

Der er ikke noget til hinder for at give frit valg på genoptræningens placering. Der gøres dog opmærk-

bemærkninger

som på, at det er en økonomisk dyr løsning.
En øget grad af frit valg for borgerne vil forventes at skulle gælde for alle borgere i Frederikshavn Kommune og vil således også influere på driften af træningscentrene i Skagen og Sæby. Det samlede
træningsområde er kendetegnet ved en ikke-styrbar aktivitetsstigning, da det er regionen, der har visiterings- og henvisningsretten til genoptræning efter en sygehusindlæggelse samt til kronikerrehabilitering. Dette vanskeliggør i særdeleshed rentabiliteten i denne model.
Kvaliteten i genoptræningen og vedligeholdelsestræningen vil blive udfordret, hvis borgerunderlaget
bliver for lille til, at det er muligt at opretholde de rette kompetencer til at løfte opgaven. Der stilles
krav om tæt, tværfagligt samarbejde, som kan være svært at leve op til, når der skal opbygges samarbejdsrelationer imellem mange aktører, og der skal opbygges kendskab til mange lovgivninger og deres
mulighed for indsatser.

9

TRÆNINGSCENTER PHØNIX- Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør

4. Kvalitet i opgaveløsningen
Borgeren skal opleve sig understøttet i at opnå et så højt funktionsniveau som muligt og dermed i videst muligt omfang at blive selvhjulpen og mestre sin egen genoptræning.
Borger skal opleve sit forløb velkoordineret og med høj grad af faglighed, tværfagligt samarbejde og
professionalisme hos de fagpersoner, borger møder.
Indsatsen skal være målrettet og individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i borgerinddragelse og opnåelse af resultat.
Den indledende undersøgelse, der er lavet både ved de kommunale og de private leverandører af fysioterapi, viser på nuværende tidspunkt en stor brugertilfredshed hos borgerne og god effekt af træningen.
Jo større borgergrundlag, der er inden for de forskellige diagnosegrupper, jo større mulighed er der for
at opretholde en høj kompetence på området og dermed sikre en høj kvalitet i indsatsen.
Kvaliteten af træningsindsatsen skal leve op til lovgivningen, de indgåede Sundhedsaftaler, de evidensbaserede, kliniske retningslinjer og anbefalingerne i ”Vejledning om træning i kommuner og regioner”, som bl.a. indeholder krav til faglige kompetencer og udstyr.
Kvalitetsgevinsten opnås ved, at der er fokus på, at der i hvert enkelt borgerforløb arbejdes struktureret med målsætning, opfølgning og skabelse af sammenhænge kombineret med høje kompetencer
blandt personalet både ”fag-fagligt” og relationelt.
Kvaliteten kan følges via struktureret afrapportering fra udfører til myndighed ved start og slut af et
træningsforløb. Der er fokus på antal træningsgange og i mange tilfælde konkrete test og funktionsundersøgelser.
Der kan arbejdes med brugertilfredshedsundersøgelser og ligeledes med opfølgning af dette i Center
for Social- og Sundhedsmyndighed.
Der kan undersøges på sammenhænge i forhold til tilbagevenden til arbejde og behov for øvrige ydelser fra kommunen.

5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift
Det vigtigste for borgeren er at opnå den ønskede effekt af genoptræningen uanset leverandør. Arbejdsgruppens erfaring er, at det er væsentligt for borger at blive mødt med
• Faglig dygtighed
• Nærhed
• Kort ventetid
• Service og ordentlighed
• Sammenhæng og koordinering
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Når der skal vurderes på konsekvenserne for brugerne i tilfælde af et leverandørskift, bør følgende
overvejes:
Kvalitet: For at sikre, at borger får høj kvalitet i indsatsen, skal der være et tilstrækkeligt stort borgergrundlag at arbejde med for leverandøren af træning.
Finansiering: Finansieringen af opgaven bør være tilstrækkelig til, at der fortsat satses på kompetenceudvikling, tværfagligt samarbejde og sammenhængskraft med øvrige instanser i kommunen – f.eks.
arbejdsmarkedsområdet og sundhedscentre.
Samarbejdsrelation og faglig tillid: Samarbejdsrelation og faglig tillid er væsentlige parametre for at
sikre borgerne sammenhængende og velkoordinerede genoptræningsforløb.
Det gode omdømmes betydning: Det gode omdømme, Træningscenter Phønix og Frederikshavn Kommune har opbygget i forhold til høj kvalitet i træningen, er værdifuldt at værne om og til stadighed
udvikle. Borgerne skal vide, at de er i kompetente hænder. De regionale samarbejdspartnere har tillid til Frederikshavn Kommune, hvilket kommer til udtryk i, at borgerne i høj grad henvises til almen
genoptræning i kommunalt regi. Fordelingen mellem almen genoptræning i kommunen og specialiseret genoptræning i regionen var for Frederikshavn Kommunes 88/12 i 2015. I følgende kommuner var
den tilsvarende fordeling i 2015: Aalborg 83/17, Brønderslev 86/14 og Rebild 80/20.
En høj grad af almen træning i kommunen er godt både for borgeren og for kommunens økonomi.

6. Præcisering, afgrænsning og specifikation af opgaven
I præcisering, afgrænsning og specifikation af opgaven vil det være væsentligt at have fokus på, at
borgeren får en individuelt tilpasset og målrettet træning, og at så mange af de afsatte ressourcer som
muligt anvendes i frontlinjen og kommer borger til gode.
Driftsopgaven er på nuværende tidspunkt adskilt fra myndighedsopgaven.
Træningscenterområdet er rammestyret. Der arbejdes med dialogbaseret samarbejde, hvor myndighed
og udfører drøfter indsatser og varighed af træningen i tilfælde af, at borgers behov for træning ændrer sig.
I den nuværende samarbejdsmodel-spidsbelastningsmodel er der et minimum af kravsspecifikationer.
Kvalitetsopfølgning foregår i et tillidsbaseret og tæt fagligt samarbejde mellem myndighed og udfører.
Det er muligt at beskrive hele Træningscenter Phønix’s opgaveportefølje, omend det vil være en kompleks og omkostningstung opgave. Denne beskrivelse ville i så fald skulle laves i samarbejde mellem
udfører og Center for Social og Sundhedsmyndighed. Det må påregnes, at der skal anvendes ressourcer
primært i myndighedsafdelingen i forhold til løbende justering af de kravsspecifikationer, der måtte komme bl.a. som følge af nationale, kliniske retningslinjer og øvrig udvikling inden for fysioterapi
og/eller ergoterapi. Dette medfører øget ressourceforbrug i Center for Social- og Sundhedsmyndighed,
hvilket skal tænkes ind i opgaveløsningen.
En detaljeret kravsspecifikation fordrer en anden styringsform end i dag, hvor hovedparten af ressourcerne til løsningen af opgaven bruges i udførerleddet. Flere af de ovennævnte modeller vil kræve en
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mere detaljeret visitation af ydelser, takstafregning og kvalitetskontrol for Center for Social- og Sundhedsmyndighed. Dette vil medføre en øget standardisering af træningsforløbene og dermed risiko for
mindre grad af individuelt tilrettelagte forløb.

7. Økonomisk gevinst
Det vil kræve en mere tilbundsgående analyse af de enkelte modeller at opgøre eventuelle økonomiske gevinster ved et udbud af træningscenterområdet. Overordnet må det dog forventes, at bortset fra
model 1 vil det være fordyrende at anvende de 3 andre modeller. I beskrivelsen af de 4 modeller er
der beskrevet nogle af de sandsynlige konsekvenser.
KORA udgav i 2013 en evaluering af kommunernes organisering og udfordringer på træningsområdet.
Af denne evaluering fremgår det, at den største effektivitet og produktivitet opnås i kommuner med
samlet organisering af træningsområdet på tværs af personalegrupper, kompetencer og træningstyper
(sundhedslov og servicelov).
KORA anbefaler brugen af holdtræning i videst muligt omfang, hvor det er fagligt forsvarligt. Dette
stiller krav til, at den nødvendige lokalekapacitet og inventar er tilgængelig for at opnå høj produktivitet med færrest mulige omkostninger pr. forløb. KORA har ikke forholdt sig til kvalitetsparametre i
evalueringen.
Træningscenterområdet har igennem flere år været under pres i forhold til en markant aktivitetsstigning og dermed også et stort pres på de fysiske rammer. Træningscenterområdet har løst det stigende
antal træningsforløb inden for rammebudgettet ved konstant og konsekvent udvikling af både faglige
og organisatoriske tiltag, herunder inddragelse af de privatpraktiserende fysioterapeuter.
Træningscenter Phønix er det mest produktive træningscenter på området og er som følge af størrelsen
det billigste at drive. Træningscenter Phønix har det største borgergrundlag og har lykkedes med at
driftsoptimere på mange områder f.eks. ved brug af samtræning, hvor flere borgere træner individuelt
på samme tid vejledt af 1-2 fysioterapeuter.
Træningscenter Phønix har en stor betydning for, at hele Træningscenterområdet er robust fagligt og
organisatorisk, og at området kan drives solidt og inden for rammen.
Et udbud med frit valg på træningsopgaver vil udfordre den nuværende styringsform med rammestyring. Det betyder, at der skal findes enhedspriser på de opgaver, der skal leveres, og at leverandørerne
honoreres efter de faktuelle opgaver, der løses.
Dette vil medføre øget administrativ udgift og arbejdsopgave både på myndighedsniveau og hos udfører.
Såfremt udbud resulterer i, at flere leverandører skal levere samme ydelse, nedsættes muligheden for
driftsoptimering. Her tænkes især på nedsat mulighed for at bruge den fulde kapacitet ved samtræning.
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8. Marked og konkurrence
Der findes flere leverandører af monofaglig, fysioterapeutisk genoptræning i Frederikshavn kommune.
På nuværende tidspunkt er kommunen den eneste leverandør af ergoterapi og kronikerrehabilitering.
Der er nationale og internationale firmaer, der kunne blive aktører i et evt. udbud.

9. Påvirkning af lokalsamfundet
Såfremt hele Træningscenter Phønix flyttes til anden leverandør, vil der blive tale om virksomhedsoverdragelse, og dermed flyttes kommunale arbejdspladser til private arbejdspladser. Leverandører til
denne model vil formodentlig være større danske eller internationale virksomheder.
En udefrakommende leverandør kan få indflydelse på mængden af opgaver til de øvrige private leverandører af fysioterapi, der på nuværende tidspunkt er i Frederikshavn kommune.
Det vil være vigtigt at tage stilling til, om der i et eventuelt udbudsmateriale skal stilles krav om, at
leverandøren skal have en afdeling eller filial i Frederikshavn kommune.
Hvis dele af opgaven flyttes til anden leverandør, kan det muligvis betyde flere private arbejdspladser
i det private erhvervsliv. Det vil dog blive modsvaret af tilsvarende afvikling af kommunale arbejdspladser.

10. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning
Det er væsentligt for borger at opleve, at den kommunale opgaveløsning foregår koordineret med høj
grad af professionalisme.
Der skal være opmærksomhed på at sikre, at borger og samarbejdspartnere ved, hvem der står for
hvad i de enkelte forløb. Det skal sikres, at den tværfaglige indsats i samarbejde med borger fortsat
kan ske under optimale vilkår, uanset om borgeren befinder sig i Frederikshavn, Skagen eller Sæby.
Træningscenterområdet er tæt forbundet med øvrige instanser i kommunen. Der er tæt samarbejde med myndighed, sundhedscentrene, arbejdsmarked/jobcenter, syge- og hjemmepleje, plejecentre,
hverdagsrehabilitering, hjerneskadeområdet, børne- og ungeområdet, hjælpemiddelområdet, handicap og psykiatri.
Såfremt hele eller dele af opgaveløsningen på et af kommunens tre træningscentre overgår til anden
leverandør, vil betydningen for de øvrige to træningscentre blive, at der samlet vil være mindre eks-
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pertise i organisationen og hermed mindre mulighed for at løfte højt specialiserede genoptræningsopgaver. Det kan give en udfordring for kommunen at opretholde den nuværende faglige kvalitet i
opgaveløsningen, sikre kompetenceudviklingen samt opretholde attraktive kommunale arbejds- og
studiepladser, hvis en stor del af et område bortfalder.

11. Påvirkning af den samlede kommunale økonomi
Effektiv og rettidig genoptræning og rehabilitering har stor betydning for borgers funktionsniveau og
gode liv.
Effektiv og rettidig genoptræning og rehabilitering har stor betydning for kommunens samlede økonomi.
Det er derfor et højt prioriteret område, som ligger helt i forlængelse af Frederikshavn Kommunes
strategi og ledelsesmæssige værktøjer med fokus på selvhjulpenhed og mestringsevne. Effekten af
genoptræningen og rehabiliteringen har således stor betydning for udgifterne på både arbejdsmarkedsområdet, i hjemmeplejen, på den kommunale medfinansiering og på køb af specialiserede tilbud
i andre kommuner.
Det er væsentligt at udvikle og sikre det gode omdømme i forhold til høj faglig kvalitet på træningscenterområdet for at medvirke til, at regionen bibeholder sin faglige tillid til Frederikshavn Kommune.
I modsat fald risikeres negative konsekvenser for udgifterne til medfinansieringen.
Eksterne aktører har på nuværende tidspunkt ikke adgang til det kommunale journalsystem. Hvis flere opgaver flyttes ud, vil det være væsentligt at undersøge mulighederne for brug af fælles journalsystem. Det vil uden tvivl fordyre opgaveløsningen, men lette myndighedsopgaven.

12. Kompetencer og læring i den kommunale organisation
For at borgerne mødes med en høj faglighed, er det væsentligt, at der er fokus på kompetenceudvikling og læring uanset leverandør. På træningscenterområdet varetages en højt specialiseret,
kommunal kerneopgave, hvilket kræver kontinuerlig udvikling og forbedring af indsatserne for at
imødekomme borgernes og samarbejdspartnernes behov.
Det vil være vigtigt at holde sig for øje, at et markant fokus på læring og kompetenceudvikling bliver
en del af et eventuelt udbud. Et samarbejde mellem eksterne og kommunale leverandører kan give et
gensidigt kvalitets- og kompetenceløft. Dette har Frederikshavn Kommune erfaret via den nuværende
Samarbejdsmodel-Spidsbelastningsmodel med Fysioterapi på Toppen. Der har bl.a. været fælles brugertilfredshedsundersøgelse og fælles statusopbygning. Læringen har haft positiv effekt for de implicerede aktører i både privat og kommunalt regi.
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Træningscentrene arbejder herudover struktureret med læring på tværs af centrene samt med Cas
pershus, Kastaniegården, myndighed, private leverandører, syge- og hjemmepleje, arbejdsmarkedsområdet, sundhedscentrene og mange flere.
For at bibeholde kompetence og specialviden på et område er det nødvendigt, at der er en vis volumen i antal borgere med enslydende diagnoser. Såfremt der bliver flere leverandører, skal der sikres
bæredygtighed i forhold til både økonomi og kompetencer.

13. Tidsforbrug ved udbud
Det vurderes at tage 8 - 10 måneder at klargøre et udbud, som dog kan blive forlænget, hvis det er
hele træningsopgaven fra Træningscenter Phønix, der skal i udbud.
Antal mandetimer til brug ved beskrivelse af kravsspecifikationer er afhængig af, hvilket udbud der
vælges.
Det skal bemærkes, at der vil være en arbejdsopgave og heraf udgift til løbende opdatering og revidering af kravsspecifikationer.
Fase 1.
Etablering af arbejdsgruppe, udarbejdelse af udbudsmateriale og politisk behandling i udvalg og råd.
Samlet tidsforbrug for fase 1: Ca. 4-5 måneder.
Fase 2

		

Annoncering af udbud og offentliggørelse af udbud.
Samlet tidsforbrug for fase 2: Ca. 2 måneder.			
Fase 3
Tilbudsevaluering, politisk behandling i udvalg og råd og kontraktindgåelse.
Samlet tidsforbrug for fase 3: Ca. 2-3 måneder.
Som det fremgår af ovennævnte faser, så vil udbudsprocessen kunne gennemføres inden for 8-10 måneder.

14. Erfaringer – egne og andres
Frederikshavn Kommune har erfaring med konkurrenceudsættelse fra frit valg på genoptræning mellem kommunens træningscentre samt borgernes frie valg til at kunne vælge genoptræningssted i
nabokommunen. Herudover er der erfaring med konkurrenceudsættelse via samarbejdsmodel- spidsbelastningsmodellen.
Samarbejdsmodel-spidsbelastningsmodellen har medvirket til, at borgerne i vid udstrækning er tilbudt rettidig opstart af genoptræning samt har oplevet høj grad af faglighed. I den netop afsluttede
brugerundersøgelse ses enslydende høj tilfredshed med genoptræningsforløb både hos de kommunale træningscentre og hos de privatpraktiserende fysioterapeuter.
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Modellen har vist sig økonomisk fordelagtig, idet kommunens egen kapacitet udnyttes fuldt ud. Modellen giver incitament til driftsoptimering i egne rækker.
Modellen er en administrativt enkel og fleksibel samarbejdsmodel, som virker hensigtsmæssigt for et
område med stor og ikke-styrbar aktivitetsstigning.
Fra 1. april til 31. december 2015 har 130 borgere trænet ved privatpraktiserende fysioterapeuter. Det
har i ganske lille omfang været afprøvet, at borgere med mere komplekse forløb modtager deres træning i privat regi. Det er endnu for tidligt at konkludere på effekten af dette.
De erfaringer, Frederikshavn Kommunes træningscentre og Center for Social- og Sundhedsmyndighed
har med det nuværende samarbejde med Fysioterapi på toppen, er, at det har været givtigt. Der er
gennem samarbejdsmøder udviklet på kvaliteten i dokumentation, arbejdet med at ensrette serviceniveau og igangsat effektmåling. Arbejdsgruppen vurderer, at der er grobund for yderligere udvikling i
samarbejdet.
Andre kommuners erfaringer
Kommunerne har et væld af forskellige løsninger på udbud af fysioterapi. Fælles for kommuner, der
har indgået kontrakt med private leverandører, er, at opgaven er takststyret. Ingen af de kommuner,
vi har været i kontakt med, har entreret med privat udbyder af ergoterapi, og ingen kommuner har
valgt at udbyde den samlede opgave - svarende til model 3 i dette dokument.
Eksempler på kommunernes løsninger:
Aalborg Kommune har givet borgere med ortopædkirurgiske problemstillinger, der er henvist via genoptræningsplan, frit valg af genoptræningssted hos de leverandører, kommunen har indgået kontrakt
med både privat og kommunalt.
Brønderslev Kommune har valgt, at borgere med ryg- og skulderproblematikker, der er henvist til fysioterapeutisk genoptræning, skal træne i privat regi, og der er intet kommunalt tilbud til disse borgere. Der er netop truffet politisk beslutning om at etablere et kommunalt tilbud, og dermed også
give borgerne et kommunalt tilbud på frit valg på den vederlagsfrie fysioterapi, som indtil nu kun har
foregået i privat regi.
Gribskov Kommune har valgt at udbyde hele genoptræningsopgaven, og på baggrund af det seneste
udbud løses denne opgave af Aleris Omsorg A/S, der i flere år har drevet både plejecentre, hjemmepleje og genoptræning for Gribskov Kommune.
Rebild Kommune har indgået kontrakt med kommunens private leverandører af fysioterapi, og borgerne, som er henvist via genoptræningsplan og efter servicelovens § 86, har frit valg af genoptræningssted uanset diagnose.

16

TRÆNINGSCENTER PHØNIX- Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør

15. Sammenfatning
Lovmæssigt er der intet til hinder for at udsætte Træningscenter Phønix for konkurrence eller at inddrage anden leverandør i opgavevaretagelsen. I tilfælde af, at kommunen ønsker anden leverandør
end den kommunale, skal der laves et udbud.
Kommunen har alt ansvar for genoptræning og vedligeholdelsestræning, og det er kommunen, der
bærer forsyningspligten. Forsyningspligten indebærer, at kommunen er forpligtet til at sikre leverancen af træning til visiterede borgere. Også hvis en eventuel privat leverandør går konkurs. Der er ikke
lovkrav om, at der skal være en kommunal leverandør. Det er derfor en politisk beslutning, om man
ønsker at bibeholde en kommunal leverandør for at sikre forsyningen af træning.
Arbejdsgruppen har beskrevet 4 mulige modeller for konkurrenceudsættelse.
Model 1) Samarbejdsmodel – spidsbelastningsmodel
Modellen indebærer, at de kommunale træningscentre i videst muligt omfang træner med alle borgere. Såfremt borgere med basale problemstillinger ikke kan tilbydes opstart på deres genoptræning
rettidigt, er der mulighed for, at borger kan vælge at modtage træningen ved privat leverandør, som
kommunen har indgået aftale med.
Model 2) Udbud på udvalgte opgaver
Modellen går ud på at udbyde specifikke diagnoser (f.eks. skulder eller hofte) eller områder (f.eks.
vedligeholdende træning) til anden leverandør.
Der er mulighed for en kombination af private leverandører og kommunale leverandører på den enkelte opgave eller at lade en af leverandørerne stå for hele leverancen.
Model 3) Samlet udbud på hele driften af Træningscenter Phønix
Modellen indebærer, at Træningscenter Phønix med sin fulde opgaveportefølje kan sendes i samlet
udbud. Det vil betyde, at en anden leverandør end den kommunale overtager den samlede drift af
Træningscenter Phønix.
Model 4) Frit valg
Modellen er en udvidelse af det nuværende frie valg på genoptræning ved at øge antallet af opgaver
med frit valg af leverandør. Der er forskellige niveauer for at øge graden af frit valg, strækkende sig fra
frit valg på udvalgte diagnoser eller områder til frit valg på al den træning, der på nuværende tidspunkt dækkes af træningscentrene i Frederikshavn Kommune.

Denne rapport er udarbejdet til den politiske arbejdsgruppe vedrørende budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør. Rapporten anvendes som oplæg til en politisk drøftelse af, om man vil gå videre med undersøgelse af mulighederne for konkurrenceudsættelse
og inddragelse af fremmed aktør på rapportens område. Rapporten er således ikke en udtømmende
analyse, men vil i givet fald skulle følges op af yderligere undersøgelser, før der træffes endelig beslutning.
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Konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix
Som medarbejdere på Træningscenter Phønix er vi meget påvirkede af, at vores arbejdsplads
endnu engang er blevet udset som muligt område for konkurrenceudsættelse.
Vi har siden starten i 2007 været en homogen, kvalitetsbevidst og hårdt arbejdende
terapeutgruppe, der med stort engagement har kastet sig over alle de opgaver, der er blevet stillet
foran os. Vi er en ansvarsbevidst medarbejdergruppe, der sætter en stor ære i at varetage
kommunens kerneopgaver bedst muligt, så kommunens borgere i videst muligt omfang opnår de
mål, de sætter for deres forløb. Det var derfor med stor fortvivlelse, at vi i efteråret 2015 erfarede,
at netop vores arbejdsplads endnu engang blev udset som muligt område for
konkurrenceudsættelse, og det har i den mellemliggende periode påvirket os meget mentalt.
Vi har ikke kunnet få en forklaring på baggrunden for udvælgelsen til mulig
konkurrenceudsættelse. Vi har en formodning om, at det skyldes de trange pladsforhold på
Træningscenter Phønix. Det er en kendsgerning, at vi er pressede pga. de fysiske rammer, og det
er fortvivlende, at mange års opbygning af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og udvikling
af specialviden trues med opløsning pga. simple pladsproblemer. Især når Træningscenter Phønix i
alle henseender er et meget effektivt og produktivt sted med et rigtig godt ry.
Den nye struktur inden for demensområdet gør, at der er opstået en oplagt mulighed til at flytte
nogle af vores aktiviteter til de lokaler, der indtil nu har været brugt af Daghjemmet Fristedet på
Kastanjegården og dermed afhjælpe pladsproblemerne. Vi har i forvejen samarbejde med
forskellige faggrupper, inkl. terapeuterne på Kastanjegårdens aflastningsafdeling, og der er
jævnligt terapeuter fra Træningscenter Phønix på Kastanjegården. Den korte afstand mellem
Træningscenter Phønix og Kastanjegården gør, at vi hurtigt vil kunne flytte os fra det ene sted til
det andet. Ved at inddrage Fristedets lokaler til træning, vil terapeuterne på Kastanjegården
samtidig få større og bedre lokaler til den stigende mængde træninger, som de også varetager.
Vi har en stor forhåbning om, at I i Sundhedsudvalget vil se positivt på ovenstående forslag om
brug af lokaler på Kastanjegården til afhjælpning af de pladsmæssige udfordringer på
Træningscenter Phønix, så vi kan få lov til at fortsætte vores arbejde på samme vilkår som nu med
overflowsmodellen, der fungerer rigtig godt.
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1.0 Formål
Frederikshavn Kommune fik bevilliget 3,5 mio. kr. til Længst muligt i eget liv (LMIEL) og Projekt OPTUR fra
Ældrepuljen og blev sat i værk efter socialudvalgets beslutning i 2014. Formålet var overordnet, at udbrede
tankesættet fra LMIEL i hjemmeplejen til plejecentrene, der handlede om at arbejde ud fra den
rehabiliterende tankegang. Målet med projekterne var at styrke borgernes livskvalitet, brug af egne
ressourcer, initiativ og engagement gennem fysisk, psykisk og social stimulering samt reducere antallet af
faldulykker, ved en række indsatser:
1. Kompetence- og kvalifikationsløft hos plejepersonalet ift. at kunne arbejde med den
hverdagsrehabiliterende tilgang.
2. Et tværfagligt team foretog en fokussamtale med alle ny-indflyttede borgere, for afdækning af den
enkeltes ressourcer og fokus/mål, for herefter at igangsætte skræddersyet fysiske, psykiske og

3.

4.
5.
6.

1.1

sociale aktiviteter. Herudover skulle plejepersonalet udvikle deres dokumentationspraksis igennem
borgernes rehabiliteringsforløb.
Kvalifikationsudvikling på de somatiske plejecentre, hvor der blev taget udgangspunkt i indsatser
vedr. forbedret livskvalitet hos borgerne med inddragelse af frivillige, aktivitetscentre og
velfærdsteknologi.
Sikre en større systematik omkring registrering af utilsigtede hændelser (UTH), for at finde årsagen
til fald i forebyggelsesøjemed.
At kompetenceudvikle personalet på plejecentrene, demensboligerne og i hjemmeplejen omkring
interne og eksterne risikofaktorer for fald.
Styrke og bevare funktionsniveauet hos borgerne igennem holdtræning og individuelle indsatser.

Evalueringsformål

Denne evaluering har til formål at skabe værdifuld viden om organisationen, om processer og effekter, hvor
der fortages en intern evaluering for at sikre, at den viden der opnås undervejs i projektet, løbende kan
omsættes til handling i praksis. Derudover er formålet at;
 At vurdere om den tværfaglige indsats har øget borgernes livskvalitet og trivsel ved at udvikle,


afprøve og implementere hverdagsrehabiliterende tiltag.
At vurdere om holdtræning og individuelle indsatser har forbedret og øget borgernes



funktionsniveau.
Opsamle erfaringer fra projektets proces, for at få en forståelse for resultaterne.



At vurdere den videre anvendelse af resultaterne.

1.2 Valg af evalueringsmodel
Evalueringen tager afsæt i måleopfølgning, en kvantitativ metode, der har til formål at teste om den
rehabiliterende indsats har påvist et positivt resultat og forbedret borgeres livskvalitet og trivsel. Hertil
anvendes måleredskabet omkring livskvalitet (EQ-5D) og Trivselsskema samt i faldforebyggelsesøjemed, er
der taget afsæt i TUG-test (vurdering af gangfunktion) og Rejse-sætte-sig test (muskelstyrke) for at måle
balance og muskelstyrke, samt FES-I for at måle tryghed for fald. Den kvantitative metode kan kun måle,
om de fastlagte mål er opnået eller ej, men ikke om der har været andre positive eller negative
sideeffekter, derfor suppleres evalueringen med en kvalitativ metode, brugerinvolvering. Hertil blev
plejepersonalets og gruppeledernes oplevelse af de rehabiliterende indsatser undersøgt ved udlevering af

Side 2 af 22

et spørgeskema med åbne spørgsmål. Dermed blev borgerne spurgt undervejs i forløbet, hvordan
rehabiliteringsforløbet havde været.

2.0 Projektindsatser
Afsnittet vil give en beskrivelse af, hvilke indsatser/aktiviteter Projekt OPTUR har iværksat, jf. evalueringens
formål samt projektbeskrivelsen, i arbejdet med at implementere hverdagsrehabilitering på somatiske
plejecentre og forebygge fald i Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune.

2.1 Kompetence- og kvalifikationsløft: Workshop
OPTUR har afholdt workshops for plejepersonalet i hverdagsrehabilitering ift. hvad vil det sige at
rehabilitere og hvordan det skal praktiseres på plejecentrene. Deltagere var både SSA, SSH, sygeplejersker
og elever både dag- og aftenvagter på plejecentrene. Desuden blev køkkenassistenter samt
aktivitetsmedarbejdere inviteret, som har tilknytning til enkelte plejecentre, da udbredelsen af
hverdagsrehabilitering til alt personale/faggrupper blev vurderet yderst betydningsfuldt for selve
implementeringsprocessen. Endvidere opfordrede OPTUR til, at gruppelederne på plejecentrene deltog, for
at de kunne støtte op omkring implementeringsprocessen. Tilmed underviste OPTUR, plejen i korrekt
dokumentationspraksis iht. hverdagsrehabiliterende indsatser, på de forskellige workshops. Det har været
vigtigt for projektet, at få formidlet vigtigheden af dokumentation, heraf at sikre et tværfagligt samarbejde,
fælles viden, fastlagt og tidsbestemt mål, der medvirker til et sammenhængende og kvalitetspræget
fokusforløb for borgerne.

2.2 Det tværfaglige team: Fokussamtalen
Det tværfaglige team i OPTUR bestod af en fysioterapeut, ergoterapeut og en SSA, hvor hovedaktiviteten i
OPTUR var at implementere hverdagsrehabilitering. Dette ved at afholde en fokussamtale med alle nyindflyttede borgere i somatiske plejeboliger/centre, hvor formålet var at finde et mål/fokus via en bestemt
indgangsvinkel, med ordet ”meningsfuldhed” som styrende for samtalen. OPTUR opstillede mål samt
udarbejdede en handlingsbeskrivelse i samarbejde med plejepersonalet, herefter fik personalet til opgave
at foretage løbende evalueringer i de 14 dage, hvor den enkle borger var i fokus. OPTUR understøttede
plejepersonalet i den rehabiliterende tilgang til den pågældende borger, ift. at opfylde borgers mål, for at
opnå en god hverdag. OPTUR´s indsatser var lige fra nye forflytningsteknikker, vise og afprøve nye
hjælpemidler, vise en anden tilgang til borger samt til at koordinere indsatserne med andre fagpersoner i
kommunen og lokalsamfundet. Løbende var OPTUR en sparringspartner for plejepersonalet, hvor de bl.a.
blev vejledt i at dokumentere, herunder at udføre handleplan og sætte mål. Derudover havde OPTUR også
en anden funktion iht. til de borgere, der ikke var ny-indflyttede. Plejepersonalet blev opfordret til at
kontakte OPTUR, hvis de observerede borgere med et udviklingspotentiale, hvortil OPTUR kunne bidrage
med de fornødne kompetencer. Det kunne være alt lige fra et fokus omkring forbedret livskvalitet,
funktionsevne eller det sociale og psykiske aspekt i hverdagen, samt ligeledes et fokus der vedrørte plejens
arbejdsgang/kultur og arbejdsglæde.

2.3 Kvalifikationsudvikling: Frivillige, aktivitetscentre og velfærdsteknologi
Frivillige hænder og aktivitetscentre: Der har igennem projektet været fokus på inddragelse af
lokalsamfundet, såsom de frivillige organisationer; Røde Kors, Ældre Sagen, Ældre hjælper Ældre, De
Frivilliges
Hus
og
personalet
fra
Læg
liv
til
årene.
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OPTUR skabte derfor et samarbejde med de frivillige og personalet på aktivitetscentrene, for bl.a. at
forbedre borgernes sociale netværk. Derudover har OPTUR arbejdet på at få skabt et større samarbejde
mellem plejepersonalet og de frivillige, for bedre at kunne opfylde borgernes individuelle ønsker, som kom
frem under fokussamtalen. F.eks. en daglig gåtur, indkøb eller at få socialt samvær med en besøgsven. For
at skabe et større samarbejde på tværs, blev der oprettet en intern arbejdsgruppe i samarbejde med
Projekt demens, som har været med til at planlægge og afholde en temadag for alle gruppeledere på
plejecentrene og de frivillige organisationer, for at få bedre kendskab til hinanden.
Aktivitetscentrene, der er tilknyttet kommunes plejecentre, blev også tænkt ind i den rehabiliterende
tankegang, for at opfylde borgernes individuelle ønsker om deltagelse i andre aktiviteter, som
aktivitetscentrene kunne tilbyde. Hermed kunne borgerne også møde andre borgere, som var ligesindet.
Velfærdsteknologi: Borgerne blev introduceret til en teknologisk løsning, hvor de havde muligheden for at
kommunikere med omgivelserne på en ny måde. Skype er en fantastisk god kommunikationsplatform for
ældre, hvis netværket er begrænset eller langt væk. Det var derfor muligt at låne en Ipad, hvor OPTUR
underviste borgerne og plejen i, hvordan denne skulle anvendes. Det var også muligt for borgeren at læse
aviser, spille spil mv., elektronisk. Formålet med Skype var ligeledes, at ”matche” de ældre på forskellige
plejecentre, dvs. hvor de ældre, der fx havde en interesse tilfælles eller kendte hinanden i forvejen, kunne
Skype sammen.

2.4 Utilsigtede hændelser (UTH)
Der blev sat ekstra fokus på organisering, procedure og registrering af UTH ift. fald både på somatiske
plejecentre, i demens boliger og i hjemmeplejen, for at få en systematisk og bedre indsigt i, hvor mange
borgere, der falder samt hvad årsagen hertil var. Dette for at kunne implementere de rette tiltag i
faldforebyggelsesøjemed. I kommunen blev der ansat en risikomanager for UTH, for varetagelse og
undervisning af personale i at registrere UTH, som Projekt faldforebyggelse havde et tæt samarbejde med
for at få bedre indsigt i årsagen til faldene i Sundhed og Pleje. Proceduren for UTH blev ændret til, at alle
borgere, som falder både med og uden involvering af personale, skulle registreres som en UTH.
Rapporteringen af UTH skulle understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden
om UTH, for hermed at skabe en systematisk læring.

2.5 Kompetenceudvikling - Temadag om faldforebyggelse
På baggrund af andre studier og en øget opmærksomhed på UTH´er i Kommunen, fik vi en bedre indsigt i,
hvilke indsatser der specifik kunne forebygge fald. Derfor blev der påbegyndt temadage omkring
faldforebyggende indsatser og andre tværfaglige emner, for alle sygeplejersker, AMR, terapeuter fra
træningsenheden, terapeuter LMIEL og SOSU personale fra somatiske plejecentre, demens boliger og i
hjemmeplejen. Hertil blev der udarbejdet en lommebog omkring de interne og eksterne risikofaktorer, som
har betydning for, om en borger er i risiko for at falde. Lommebogen er et værktøjsredskab i tilknytning til
Triage-modellen med fokus på tidlig opsporing, der beskriver, hvad personalet skal være opmærksom på
samt hvordan de skal forebygge fald.

2.6 Holdtræning
Med afsæt i viden omkring velfærdsteknologi og dertilhørende effektive løsninger på ældreområdet, blev
fitLight Trainer afprøvet i holdtræningen, som er en teknologi, der bl.a. kan forebygge og reducere
faldulykker (http://www.arcubal.dk/fitlighttrainer/). Formål med FitLight Trainer har været, at reducere
angsten for fald, øge borgernes livskvalitet samt forbedre deres funktionsniveau, derfor blev der foretaget
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før- og eftermålinger af en fysioterapeut, som varetog holdtræningen. Holdtræningen fandt sted to gange
om ugen af en times varighed, hvor både mænd og kvinder deltog. Øvelserne med fitLight Trainer bestod
bl.a. i at rejse-sætte-sig, stafet, bowling, vende og dreje med over- og underkrop og cirkeltræning. Her blev
borgerne udfordret på deres balance, balancesans, koordination, muskelstyrke, kognitive færdigheder,
stabilitet og reaktionsevne. Ligeledes blev der afholdt rollator- og kørestolstjek på flere aktivitetscentre, for
at mindske risiko for fald.

2.7 Individuelle faldforebyggende indsatser
Gældende for ergo- og fysioterapeuter i OPTUR og LMIEL blev der i starten af rehabiliteringsforløbet lagt op
til, at terapeuterne skulle screene borgere, der var i risiko for at falde, og som havde behov for en
forebyggende indsats. Herved iværksat terapeuterne relevante tiltag bl.a. tjek af boligindretning eller fysisk
træning for at styrke borgers balanceevne og muskelstyrke, samt træning bestående af
hverdagsrehabiliterende indsatser, såsom at forflytte sig, gå en tur på havnen eller komme ned i
aktivitetscenteret. Aktiviteterne var med til at forbedre borgernes fysik, hvilket kunne forebygge fald.
Terapeuterne har også haft den vejledende rolle ift. at få klædt plejepersonlet på, til at kunne træne med
borger samt haft den koordinerende rolle, hvorved de tog kontakt til andre relevante fagpersoner efter
behov, hvis faldtendensen havde andre årsager.

3.0 Hverdagsrehabilitering på plejecentrene- Resultater
I dette afsnit beskrives de kvantitative og kvalitative resultater, som viste, at der generelt skete en
forbedring hos de borgere, som deltog i et rehabiliteringsforløb. Der var i alt 52 ny-indflyttede borgere
igennem forløbet samt flere henvendelser fra plejepersonalet omkring borgere med et
udviklingspotentiale, se bilag 1. De kvantitative data har været svære at indsamle, da flere borgere har haft
svært ved at forholde sig til spørgeskemaet om livskvalitet (EQ-5D) og trivselsskemaet grundet
spørgsmålenes graduering. Hvorimod de kvalitative data viste en større effekt i form af plejepersonalets og
terapeuternes observationer/tilbagemeldinger og de udtagelser borgerne ytrede undervejs i
fokussamtalen.
3.1 Kompetence- og kvalifikationsløft - Workshop
Ifm. kompetence- og kvalifikationsløft hos personalet, har flere plejecentre oplevet en positiv forandring
igennem deltagelse i workshops. Bl.a. ved at erfare egen evne til at udforme kreative løsningsforslag, for
derved at kunne opnå en anden tilgang til borgerne, fornyet samarbejde med hinanden samt at kunne se
meningen med hverdagsrehabilitering. En del af plejepersonalet var motiveret for at ændre deres
arbejdsgang og afprøve nye tiltag i forlængelse af workshop-deltagelsen, men personalet var også
udfordret, da ”gamle” vaner og rutiner skulle ændres. En af de største udfordringer var at få den
rehabiliterende tankegang ind i dokumentationspraksis, da det var en ny måde at dokumentere på med at
sætte delmål. Nogle plejecentre har selv formået at igangsætte mulige virkningsfulde aktiviteter og
koordineret fokusforløbene med andre relevante samarbejdspartner. I tillæg hertil har størstedelen af
plejepersonalet evnet at omsætte erhvervet viden fra workshopsne, fra den gode, gamle praksis, til at
tænke rehabiliterende. Endvidere har enkelte enheder gået sammen om at revidere velkomstpjecen til nyindflyttede borgere samt pårørende, således at den hverdagsrehabiliterende tilgang tilgodeses fra start.
Generelt ses en øget faglighed blandt plejepersonalet ift. den rehabiliterende tankegang. Evalueringer fra
plejepersonalet og gruppelederne vedr. Projekt OPTUR viste, at flere plejecentre har opnået at ændre
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tilgang til borgerne ved refleksion over egen praksis, hvor de har ændret og udfordret rammerne på
plejecentret samt spurgt ind til borgerens hverdag, et paradigmeskifte som tager tid at ændre.
3.2 Det tværfaglige team og fokusområder
Under projektforløbet blev det tydligt, hvordan Projekt OPTUR ligeledes skabte bevægelse i den måde
faggrupper arbejder sammen på omkring en borger – Kommunen bevæger sig hen imod at arbejde
tværfagligt fremfor flerfagligt. OPTUR har i samarbejde med plejepersonalet bidraget til et godt tværfagligt
team med forskellige kompetencer og fagligheder, hvilket løftede den rehabiliterende indsats for borgerne
til et højere niveau. Generelt roste og beskrev plejecentrene, at OPTUR havde bidraget med gode løsninger
og vejledning ift. hverdagsrehabilitering.
Igennem fokussamtalerne ønskede borgerne flere forskellige fokusområder, både inden for det sociale,
psykiske og fysiske aspekt, se bilag 2. I starten var det svært for nogle borgere, at udtrykke sine ønsker, da
flere borgere ikke kendte til de muligheder, som er på et plejecenter og i lokalsamfundet. Andre borgere
havde forudindtagede antagelser omkring, hvordan rammerne er på et plejecenter. Derfor hjalp OPTUR og
plejepersonalet borgerne med at finde ud af, hvordan de definerede en god hverdag. Borgerne blev
medinddraget i målsætning, løsningsforslag og beslutninger om egen hverdag, ud fra en coachende tilgang,
hvilket flere borgere gav positiv tilbagemelding på. En borger udtrykte at: ”Det der glæder mig mest i
hverdagen er, når mennesker jeg ikke har daglig kontakt med i mit netværk, udviser oprigtig interesse for
min person”.
3.3 Kvalifikationsudvikling: Frivillige, aktivitetscentre og velfærdsteknologi
Frivillige og de frivillige organisationer har i projektforløbet været utrolig samarbejdsvillige, og de har
været rigtig gode til at matche borgerne med en besøgsven. Der ligger et stort arbejde i at rekruttere samt
samarbejde med frivillige ude på plejecentrene, men et større fokus på frivillige vil øge mulighederne for at
opfylde borgernes ønsker for ”en god hverdag”. Samtidig er de frivillige med til at støtte plejepersonalet i at
aktivere borgerne. Flere borgere har glæde af de frivillige hænder, hvilket giver udslag på deres livskvalitet
og
trivsel.
For
nærmere
evaluering,
henvises
til
Projekt
demens.
Aktivitetscentrene har også bidraget til, at borgernes ønsker kunne indfries. Flere borgere har ønsket at
komme på aktivitetscentrene for at møde andre ligesindet og deltage i andre aktiviteter. Her har det både
været medarbejdere fra aktivitets- og plejecentrene og/eller frivillige, som har hjulpet med at få borgernes
ønsker ført ud i livet, eks. Hente og transportere borgeren i kørestol til aktivitetscentret, deltage i sociale
arrangementer, udføre kreative aktiviteter herunder male og strikke eller deltage i gymnastik.
Velfærdsteknologi er stadig meget nyt inden for ældreområdet, og hermed var en skepsis til, at ældre
kunne få noget ud af en Ipad. Anvendelsen af velfærdsteknologi til den ældre målgruppe er en udvikling,
som vi skal blive fortrolige med og være åben overfor. Selvfølgelig kan man diskutere, om teknologiske
løsninger er en ældregeneration for tidlig, men dette skal ikke udelukke mulighederne for de ældre, hvor
der observeres et velfærdsteknologisk potentiale. Afprøvning af velfærdsteknologi viste, at det lykkedes at
gøre nogle borgere fortrolige med Ipads og Skype, hvilket har fyldt deres hverdag med flere gode stunder.
De borgere som kunne bruge Skype, har øget deres kontakt til deres pårørende og dermed forbedret deres
livskvalitet og trivsel.
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3.4 EQ-5D – Livskvalitet og Trivselsundersøgelse
De kvantitative resultater vil blive illustreret i søjlediagrammer med dertilhørende analyse og borgernes
udtagelser, som blev målt ud fra spørgeskema om livskvalitet (EQ-5D) og Trivselsskemaet. I alt har 22
borgere udfyldt spørgeskemaet både ved 1. og 2 måling.
3.4.1 EQ-5D-Livskvalitet
EQ-5D viste en mindre forbedring ved alle parametre efter borgerne havde deltaget i et
rehabiliteringsforløb, se bilag 3. Den største forbedring kunne ses på helbredskalaen, som flere borgere
havde lettere ved at besvare pga. talnummeringen. Skalaen vurderer borgers helbred fra 0 (Dårligst) -100
(Bedste). Ved den første måling scorede tre borgere lavere end 35 på deres helbred, hvilket blev væsentlig
forbedret ved anden måling, hvor alle borgere kom over 35. Rehabiliteringsindsatsen viste hermed at have
flyttet borgernes helbred, hvor 50 procent i første måling scorede mellem 60-100. Efter indsatsen scorede
ca. 65 procent af borgerne, at deres helbred var godt, hvor halvdelen af de borgere scorede den højeste
score mellem 90-100, som er det bedste tænkelige helbred, se figur 1.
Figur 1, viser fordelingen af

Dit helbred inden for de sidste 4 uger
(0-100)
8
6
4

1. måling
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2. måling

antal borgere, der har scoret
deres helbred på en skala fra 0100 inden for de sidste fire
uger, hvor de har deltaget i
rehabiliteringen. Her ses en
positiv effekt fra 1. til 2. måling.
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Sociale relationer øger livskvaliteten
En borger med meget dårlig syn, har tidligere malet meget. Han savner kunst i hverdagen og under fokussamtalen, finder OPTUR
sammen med borger en løsning, hvor han med en besøgsven kan dele sin interesse for kunst. En frivillig bliver fundet med
kunstinteresse, som derudover også er gammel fransklærer. Borger nyder at snakke fransk, og allerede fra første besøg, som stort
set foregik på fransk, blev der skabt en fin relation. Borger får et ugentligt besøg af 2 – 3 timer, hvor han fortæller; ” Jeg ser frem til

dette besøg hele ugen”.
Efter 4 ugers rehabiliteringsforløb bliver 2. måling foretaget med EQ-5D – livskvalitet, hvor målingerne har flyttet sig. I 1. måling
ved spørgsmålet om personlig pleje, svarede borger ”Jeg har store problemer med at vaske mig eller klæde mig på” og ved 2.
måling svarer borger, ”jeg har ingen problemer med at vaske mig eller klæde mig på”. Scoringen undrer OPTUR, da der intet
fokus har været omkring personlig pleje. Borger fortæller; ” Jeg får stadig den samme hjælp som før, ved personlig pleje, men nu
oplever jeg det ikke længere som et problem. Der er andre ting, der er vigtigere i hverdagen”. Borger vælger at score 100 på
helbredsskalaen og fortæller; ”Jeg har det bare alt i alt bedre”.

Ud over EQ-5D blev borgerne også spurgt ind til deres trivsel, hvor de skulle besvare ni spørgsmål ud fra en
skala der gik fra 1 (i høj grad) til 4 (slet ikke).
3.4.2 Trivselsundersøgelse
Resultaterne fra Trivselsundersøgelsen viste, at borgerne generelt havde rykket sig ved deltagelse i
rehabiliteringsforløbet, se bilag 4 for oversigt over alle målinger. Udfyldelse af spørgeskemaet var lidt
vanskeligt for nogle borgere, da den nuværende generation af ældre er meget taknemlig for at være på
plejecenter, roser personalets arbejde og er god til at tilpasse sig rammerne. Nogle borgere havde også sine
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egne antagelser omkring et plejecenter, hvad der kan/ikke kan lade sig gøre, mens andre var bekymret for
at støde personalet på plejecentret. Nogle borgere udtalte: ”jamen, det kan vel ikke være anderledes”, eller
”Det er vel godt nok”. Med en opbygget tillid undervejs, kom flere oprigtige svar frem, ofte med en
tilføjelse til deres svar på spørgsmålene.
De fleste borgere scorede, at de ”i høj grad” var glad for deres omgivelser, hvor de udtrykte; ”Jeg er
taknemlig for, at jeg kan være her”, ”personalet yder en god service og tager sig godt af mig”. Hver fjerde
borger scorede, at de ”i mindre grad til nogen grad” var glade for deres omgivelser. Borgerne udtrykte bl.a.;
”lejligheden er for lille”, ”jeg savner min tidligere bolig”, ”jeg bliver forstyrret af andre borgere i min
lejlighed og må låse min dør”,” jeg savner socialt samvær med andre”, samt flere borgere nævnte, at
”personalet har alt for travlt”, se figur 2. I rehabiliteringsindsatsen havde OPTUR og plejepersonalet fokus
på borgerens personlige ønsker til omgivelserne, af dem der var realistiske, hvilket flyttede borgernes
scoring. Alle borgere scorede i 2. måling, at de ”i høj eller nogen grad” var glade for deres omgivelser på
plejecentret.

Er du glad for de
omgivelser, du bor i?
20

20

15

15

10

1. måling
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I høj I nogen
I
grad grad mindre
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eller slet ikke er tilfreds med omgivelserne på
plejecentret. Her ses en forbedring fra 1. til 2. måling.
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Figur 2, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad

Bliver der taget hensyn til
dine personlige ønsker og
behov?
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Figur 3, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad
eller slet ikke syntes, at der bliver taget hensyn til deres
personlige behov og ønsker. Hvor rehabiliteringsforløbet
har flyttet deres scoring positivt.

Halvdelen af borgerne scorede, at der ”i høj grad” blev taget hensyn til deres personlige ønsker, hvor den
anden halvdel scorede, at der ”i nogen grad eller i mindre grad” blev taget hensyn til deres personlige
ønsker, se figur 3. Nogle borgere udtrykte at; ”personalet gør deres arbejde godt og jeg kan godt se, at der
ikke er tid til individuelle aktiviteter”. Efter rehabiliteringsforløbet kunne en forbedring ses, hvor over
halvdelen scorede ”i høj grad” og ingen borgere scorede ”i mindre grad”, til at få opfyldt deres personlige
ønsker og behov. Borgerne fortalte at; ”Rehabiliteringsforløbet har gjort, at mine personlige ønsker er
blevet opfyldt”. Eksempelvis fik en boger besøg af en frivillig, en kom på aktivitetscentret, en spillede klaver
igen, en blev mere selvstændig i badet og en anden tog en tur på sin crosser dagligt.
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Fysisk aktivitet – cykle
En borger med Apopleksi har et ønske om at køre på 2-mandscyklen og komme til købmanden en gang om ugen for at forny sin
lotto-kupon. Borger bliver trænet i, at tage fodstøtten af sin kørestol og gå stolen frem med begge ben, når han skal spise. Allerede
efter en uge kan han mærke fremgang i venstre ben, og tager længere ture i kørestolen, uden at bruge armene til fremdrift. Borger
bliver forflyttet fra kørestol over på 2-mandscyklen ved et drejetårn og cykler sammen med personalet ned til købmanden. Cyklen
kan komme helt ind i butikken, så han selv kunne handle med kassedamen. Han var så heldig at vinde 56 kr. på den gamle
lottokupon og på tilbagevejen sagde borger med et stort smil:

”jeg har det som om, at jeg lige har vundet 56 millioner.”
Der er taget kontakt til en frivillig, så han kan få sit ønske opfyldt, med at komme ned til købmanden.

Under fokussamtalerne udtrykte 50 procent at borgerne, at de var tilfredse med den indflydelse, som de
havde på deres dagligdag. Borgere udtrykte at; ”Jeg kan selv bestemme, hvad jeg vil i min hverdag”. Cirka
hver femte borger scorede, at de ”i mindre grad” til ” slet ikke” følte, at de havde indflydelse på deres
hverdag. Her gav borgerne udtryk for, at; ”jeg vil gerne selv bestemme, hvornår jeg skal hvile”, ”jeg vil gerne
spise for mig selv i lejligheden”, ”jeg vil gerne være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der tilbydes”, se
figur 4. Samarbejdet mellem OPTUR og plejepersonalet i rehabiliteringsforløbene viste en positiv effekt på
borgerens scoring, hvor kun én borger scorede ”i mindre grad” og resten af borgerne scorede, at de ”i høj
til nogen grad” følte, at de havde en god indflydelse på deres hverdag.

Psykisk - selvbestemmelse
En borger er meget appellerende for kontakt, når personalet har andre opgaver at udføre. Boger skaber en dårlig stemning ved
spisebordet og ønsker helst ikke at være i fællesrummet. Borger har dårlig kontakt til øvrige borgere pga. hendes negative holdning,
klager over maden og taler ofte grimt til personalet. Til fokussamtalen fortæller borger; Jeg tror ikke, at personalet kan lide mig.
Personalet prøver i en periode, at opsøge kontakt med borger på egen stue, uden at hun har henvendt sig først. Samtidig med, prøver
personalet at imødekomme hendes ønske om, at være mere på egen stue i stedet for i fællesrummet.
Personalet fortæller efterfølgende, at; ”Borger har virket godt tilpas i dagvagten, og jeg har forsøgt at være på forkant med de ting, jeg ved

borger ønsker”, ”Borger har i dag været fantastisk mild og glad i aftenvagten. Hun har haft besøg af en besøgsven i eftermiddag, hvor hun
var humoristisk ved aftensmaden og roste maden”. ”Borger har været med øvrige borgere på tur til Nordsø Ocenariet sammen med
frivillige. Borger var meget glad for, at hun tog afsted. Da de kom hjem, var der kaffebord i stuen, hvor borger deltog. Efter aftensmaden
sang vi og fik aftenskaffe. Borger synes, at det har været en god dag”.

Resultaterne fra trivselsskemaet viste, at mange borgere var i godt humør, og udtrykte; ”Jamen, jeg har
ikke noget at klage over, jeg har det så godt”, ”jeg fejler ingenting”. Hver syvende borger scorede, at de ”i
mindre grad eller slet ikke” var i godt humør ved første måling. Efter rehabiliteringsforløbet, hvor borgerne
havde fået opfyldt nogle af deres ønsker og behov samt i større grad oplevet selvstædighed, ændrede
målingerne sig, se figur 5.

Er du tilfreds med den indflydelse
du har på din hverdag?
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Er du i godt humør for tiden?
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Figur 4, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad til
slet ikke, er tilfreds med den indflydelse de har i hverdagen.
Tallene viser, at der er sket en forbedring fra 1. til 2. måling.

Figur 5, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad
eller slet ikke er i godt humør, hvilket viser, at borgernes
humør har forbedret sig fra 1. til 2. måling.

Side 9 af 22

Ved 2. måling scorede ingen borgere, at de ”i mindre grad eller slet ikke” var i godt humør, hvilket viste en
positiv fremgang ved at tilbyde borgerne en fokussamtale og hermed et rehabiliteringsforløb. Under
fokussamtalen kunne borgerne være med til at italesætte, hvad der betød noget for dem i hverdagen og
hvad, der gjorde deres dag god, hvilket har en positiv effekt for borgers trivsel.

Sociale aktiviteter i huset – gladere borgere
Et plejecenter har haft stor succes med fokus på middags -og aftensmaden. Maden serveres nu på fade! Borgerne kan selv smøre
brødet, vælge forskelligt pålæg, hvor mange stykker kød og kartofler de ønsker samt borgerne hælder selv kaffe op. Fokus på
måltidet har givet gladere borgere og et mere motiveret personale.
Personalet fortæller; Borgerne kommer før ud til bordet og bliver siddende længere. Borgerne er blevet meget gladere, snakker og
hjælper mere hinanden samt nyder fællesskabet, hvilket smitter af på personalets humør. Fokus på måltidet har givet en mere
hyggelig og god stemning. De borgere som førhen var småt spisende, spiser mere.
Fokus på måltidet har sat den rehabiliterende tankegang i spil hos personalet, og givet dem flere ideer til nye tiltag.

Føler du dig tryg for tiden?
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I Trivselsundersøgelsen kunne den største effekt
ses ift. borgernes tryghed, hvor ca. 80 procent
scorede ”i høj grad” efter rehabiliteringsforløbet.
Resultatet kan skyldes, at borgerne fik en
personlig snak med OPTUR og plejepersonalet,
hvor der blev taget hånd om de bekymringer, de
måtte have, se figur 6.
Figur 6, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad til slet
ikke føler sig tryg. Her ses en stor forbedring fra 1. til 2. måling.

4.0 Faldforebyggelse - resultater
I nedenstående afsnit, beskrives de opnåede resultater ved arbejdet med faldforebyggelse.
4.1 Registrering af UTH og årsag til fald
Fra år 2011 til slut 2014 var der i alt 53 registeret UTH, i projektperioden fra primo 2015 til sidst november
2015 blev der registeret 79 UTH, hvilket viste, at den systematiske tilgang til registrering af UTH allerede
har haft en positiv effekt. Selvom antallet af registeret UTHér steg i løbet af år 2015, var tallet ikke det
faktuelle. Når vi så på hjælp fra beredskabet og antal genindlæggelser var tallet en del højere, men det er
en implementeringsproces, som tager tid. De borgere, som har været faldet, var faldet af flere forskellige
årsager. Det kan være svært, når en UTH registreres, at vide den præcise årsag til faldet, da dårlig balance
bl.a. kan hænge sammen med nedsat muskelstyrke, svimmelhed forårsaget af væskemangel, dårlig
ernæring, medicin, urinvejsinfektion eller smerter, hvilket personalet først kunne udrede for efterfølgende.
Samtidig har flere borgere med demens eller en hjerneskade svært ved at udtrykke sig, hvilket påvirker
afklaringen af faldårsagen. Årsagsafklaringen har været med til at kunne sætte skarpt på de specifikke
indsatser, som hyppigst forårsager et fald. Den hyppigste årsag til fald i år 2015 var forårsaget af nedsat
balance og muskelstyrke samt træt/svimmelhed, derfor blev der igangsat individuel træning og balancehold
på aktivitetscentrene og fysisk aktivitet på plejecentrene, som viste en god effekt. På balanceholdene fik
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borgerne udleveret en pjece, hvor de bl.a. blev informeret om vigtigheden i, dagligt at indtage væske og
ernæring for at undgå fald. Se bilag 5 for oversigt over årsag til fald.
4.2 Temadag – faldforebyggelse
Temadagene omkring faldforebyggelse blev løbende afholdt hver 14. dag eller en gang om måneden. De
deltagere som var med på temadagen, kom med gode tilbagemeldinger, hvor de så undervisningen
relevant og anvendelig i praksis. De har udtalt at; ”undervisningen er god og lærerig, noget var repetition og
godt at få genopfrisket, mens andet var hel ny viden”. I praksis ses allerede en forskel, hvor personalet er
blevet mere opmærksomt på, at borgerne skal op at sidde, når de skal spise. Dette for at undgå
fejlsynkning, herunder lungebetændelse og indlæggelse samt underernæring og væskemangel, som er med
til at øge risiko for at falde pga. manglende energi, svimmelhed og nedsat muskelstyrke. Derudover fortalte
deltagerne at; ”Vi er blevet mere opmærksomt på, at få afholdt de tværfaglige koordineringsmøder til de
mest komplekse borgere”. Andre sagde at; ”Triage møderne er gode til at opspore og forebygge fald”.
Temadagens effekt i et større perspektiv, vil først kunne forevises efter et par år, hvor alt personale er
blevet undervist. Indholdet på sådan en temadag vil altid ændre sig ift., hvad den hyppigste årsag er til
faldulykker i kommunen og hvad den nyeste viden er på området.
4.3 Holdtræning
Holdtræning med FitLight Trainer var et rigtigt godt redskab til at udfordre deltagerne på holdet, da dét at
skulle forholde sig til at slukke lys var let forståeligt. Derfor tænkte holddeltagerne ikke så meget i
sværhedsgraden, da fokus var på at slukke lysene. Desuden vækkede øvelserne i at slukke lyset, et indre
konkurrencegen hos holddeltagerne, og på det sociale plan viste holdtræningen en stor effekt.
Holddeltagerne åbnede sig med tiden mere op overfor hinanden og lærte hinanden bedre at kende. Mange
af borgerne havde en rigtig god portion humor, som skabte en masse grin og smil på alles læber. Samtidig
var de ekstremt gode til at motivere, støtte og hjælpe hinanden, hvilket var en fornøjelse at opleve. Kendte
sange blev sunget undervejs, som var med til at skabe en følelse af sammenhold. På holdet deltog 10
deltagere, hvor halvdelen undervejs faldt fra pga. sygdom eller gik bort.

FES-I: Holdtræningen havde en positiv effekt på borgernes tryghed (FES-I), som måler borgers bekymring
for at falde, ved udførelsen af ADL. Flere borgere var inden holdtræningen noget bekymret for at tilberede
enkle måltider, gå op og ned af trapper samt gå op af skråninger. Andre borgere var temmelig bekymret for
at gå på glat underlag, besøge venner og familie samt tage brusebad. Målingen var med til at indikere,
hvilke indsatser holdtræningen bl.a. skulle have fokus på, ift. hvad der bekymrede borgerne mest. Efter 12
ugers holdtræning var borgerne ikke så bekymret for at falde længere, og de havde fået teknikker til at
komme op at stå fra liggende, hvis uheldet skulle finde sted. Borgerne var generelt ikke længere bekymret
for
udførelsen
af
flere
aktiviteter,
se
bilag
6,
for
grafer
over
FES-I.
TUG-test og RSS: Borgerne der deltog i holdtræningen havde også fået foretaget en Time up and go – test
(TUG), hvilket måler borgers ganghastighed i tid og hermed kan fortælle noget om borgers balanceevne
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samt måle deres muskelstyrke ved gennemførelse af en rejse-sætte-sig test (RSS). TUG-testen viste at,
borgernes balanceevne blev forbedret under holdtræningen. I gennemsnit havde borgerne forbedret deres
tid med 7 sek. i udførelse af TUG testen, hvilket viste, at borgernes gangfunktion og balance blev forbedret.
En borger havde sågar forbedret sin balanceevne med 50 %. Målingerne fra RSS viste, at borgerne havde
forøget deres muskelstyrke og kunne hermed gentage øvelsen rejse-sætte-sig flere gange efter 12 ugers
holdtræning. Personalet observerede, at der skete funktionsmæssige forbedringer. Mange af borgerne blev
bedre gående ift. distance, sikkerhed og hastighed, og til nogle af holdgangene havde borgerne sågar
hjulpet med at løfte og sætte stole på plads. Endvidere fortalte et plejepersonale at; ”Vi har oplevet
forbedringer ifm. personlig pleje”. Efter de gode resultater, blev der igangsat holdtræning på flere
aktivitetscentre og mere fysisk aktivitet på plejecentrene.
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Figur 7, viser at alle borgernes balanceevne (Grøn) er forbedret og muskelstyrke (Rød) ved deltagelse i holdtræning.

4.4 Individuelle indsatser – fald
For at forebygge fald på plejecentrene og i eget hjem var fokus på hverdagsrehabilitering, hvor borgere i
stigende grad blev inddraget mere i de små ting i hverdagen, hvilket naturligt gjorde, at de var mere aktive
og selvstændige og dermed øgede deres muskelstyrke og balance. OPTUR havde i samarbejde med
personalet fokus på, at de borgere der kunne, selv skulle gå til og fra måltiderne og borgere der sad i
kørestol, skulle selv gå kørestolen frem. Faldforebyggelse handler bl.a. om at tænke de daglige aktiviteter
ind i hverdagen. Aktiviteter kan bidrage til stærke ben og øge balancen, derfor havde OPTUR og
plejepersonalet fokus på, at borgerne f.eks. skulle stå op og dække bord, selv række ud og rejse sig op efter
håndklædet på badeværelset eller at borgeren fik rejst sig op et par ekstra gange ved toiletbesøg eller ved
vask af hænderne. Derudover havde fire fysioterapeuter, en fra Team demens, en fra OPTUR og to fra
LMIEL arbejdet med individuelle indsatser, hvor fokus var på specifikke øvelser. Personalet på
plejecentrene og i hjemmeplejen, AMR og visitationen henvendte sig løbende til fysioterapeuterne ift.
komplekse borgere, for en nærmere udredning. For de kognitive svækkede borgere, som faldt meget, var
der mulighed for at låne hoftebeskyttere, indtil borgeren f.eks. havde trænet sin balance op igen. På
nuværende tidspunkt er den forebyggende indsats for fald svær at måle på. Først om nogle år, kan vi måle
om antallet af fald er nedsat, men igennem den rehabiliterende indsats, ser vi allerede nu en forskel ud fra
personalets og borgernes udtagelser f.eks. ved indsatsen ”stærke ben”.

”Stærke Ben” - forebygger fald
Personalet har i den grad set en opblomstring både fysisk, psykisk og socialt hos et par af borgerne, ved at have fokus på stærke ben.
Den ene borger var stort set sengeliggende hele tiden, men er nu, på eget initiativ, igen begyndt at forflytte sig selvstændigt og
deltager med glæde i måltiderne og ikke mindst i det sociale fællesskab – og bedre endnu, med et glimt i øjnene. En dag kom
borgeren sågar kørende med personalet siddende i sin kørestol. En anden borger, der var meget initiativløs og sad meget i sin sofa
dagen igennem, er på eget initiativ, begyndt at deltage mere i sin egenomsorg f.eks. ved selv at gå på toilettet, gøre klar til
tandbørstning og er mere og mere deltagende i sin personlige pleje og påklædning.
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5.0 Perspektivering
Vi anbefaler at alle ny-indflyttede borgere i de somatiske plejeboliger forsat vil blive tilbudt et tværfagligt
hverdagsrehabiliteringsforløb, som igangsættes med en fokussamtale og observation af borgeres
aktivitetsformåen, når borgeren flytter ind på plejecentret i samarbejde med plejepersonalet. Det
tværfaglige personale i OPTUR samarbejder herefter tæt med borgeren og plejepersonalet om udførelsen
af målsætning og handleplan for rehabiliteringsforløbet. På baggrund af evalueringen, hvor
plejepersonalets tilbagemeldinger var et ønske om mere fysisk tilstedeværelse på plejecentrene samt
erfaringen om et veldokumenteret forløb, opfordrer OPTUR til i år 2016 at have skiftende fokusforløb i 3
mdr. på alle kommunens plejecentre. I de 3 mdr. vil alle borgere og alt plejepersonale være i fokus, hvilket
øger fokus på arbejdet med relationel koordinering og Transfer, som er nødvendigt for at lykkedes med
implementering af hverdagsrehabilitering. Arbejdet med relationel koordinering gør det muligt, at alle
tværfagligt har en fælles viden omkring borgernes mål og alt personale får dokumentationen i hænderne
ved at alle borgere er i fokus. Endvidere bliver OPTUR mere synlige ved fysisk tilstedeværelse, hvilket gør
det nemmere at få indsigt i plejecentrenes hverdag og omvendt får plejepersonalet større indsigt i OPTUR´s
arbejde, som øger den gensidige respekt for hinandens faggrupper. Derudover vil der være særlig fokus på
understøttelsen af og afprøvning af nye hjælpemidler/teknologiske løsninger, som kan forbedre borgernes
selvstændighed og plejepersonalets arbejdsmiljø. På baggrund af de gode erfaringer med det øgede
samarbejde med de frivillige i plejeboligerne, ønskes dette forsat styrket. OPTUR vil sammen med
plejecenterlederne blive facilitator for dette samarbejde, hvor formålet er at få en mere systematisk tilgang
til arbejdet med de frivillige, for hermed at øge borgernes muligheder og deraf livskvalitet, ved at kunne
udføre og deltage i flere aktiviteter i lokalsamfundet.
Faldforebyggelse - Vi anbefaler ud fra ovenstående resultater, at temadagene fortsætter og bliver udbredt
til alt personale på plejecentrene, i hjemmeplejen og demensboligerne, så alle får en ekspertise i de interne
og eksterne risikofaktorer, for at kunne forebygge fald. Dertil ønskes det, at holdtræningen ”Aktiv seniorliv
– et liv i bevægelse” på aktivitetscentrene, med fokus på fysisk aktivitet, herunder muskelstyrke, balance og
øget tryghed i at færdes i nærområdet fortsætter og udbredes til alle aktivitetscentre. Samtidig med at
mere fysisk aktivitet finder sted på plejecentrene. Der er påbegyndt rollator-/kørestolstjek på udvalgte
aktivitetscentre, da der under holdtræning er observeret et stort behov for korrekt indstilling af kørestole
og rollator for at undgå fald. Tiltaget ønskes, at blive foretaget systematisk fremadrettet på alle enheder i
Sundhed og pleje. Til de komplekse sager, hvor borger falder gentagende gange, ønskes et faldteam med
særlige kompetencer til blandt andet udredning, for at kunne forebygge endnu et fald og genindlæggelse.
For borgere som har været faldet og brækket hoften, tilbydes digital selvtræning med Ipad for borgere i
eget hjem.
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Bilag 1 - Somatiske plejecentre og målinger
Nedenstående figurer har til formål at give et overblik over de i alt 11 plejecentre, som OPTUR har haft til
opgave at påbegynde implementeringen af hverdagsrehabilitering. Desuden en illustration af antal nyindflyttede, som OPTUR har været inden over samt en opgørelse af kvantitative målinger, se figur A.

Leve-bo
Bangsbo
Abildparken
Søparken
Kastaniegården
Sæby

Østervrå
Dybvad
Ålbæk
Ankermedet
Lindevej

Rosengården

Figur A: Oversigt over somatiske plejeboliger i kommunen samt antal ny-indflyttede borgere og målinger.

Død: Ny-indflyttede borgere i plejeboligerne i Frederikshavn Kommune, som er gået bort enten før første
kontakt for en fokussamtale eller under fokusforløbet.
Dropouts: Ny-indflyttede borgere i plejeboligerne i Frederikshavn Kommune, som ikke havde lyst til eller
var fysisk, psykisk eller social begrænset i at deltage, enten ved første kontakt for en fokussamtale eller
under fokusforløbet.
1. måling: Registrering af EQ-5D og trivselsskema med borgere i plejeboligerne i Frederikshavn Kommune,
ved opstart af fokusforløbet.
2. måling: Registrering af EQ-5D og trivselsskema med ny-indflyttede borgere i plejeboligerne i
Frederikshavn Kommune, ved afslutning af fokusforløbet.
Ekstra fokus: Hverdagsrehabiliterende indsatser, hvor plejepersonalet i plejeboligerne i Frederikshavn
Kommune har efterspurgt ekstra fokus, herunder vejledning og konsultation fra OPTUR. Dette vedrører
både specifikke borgere med et udviklingspotentiale samt overordnet indsats som fælles enhed.
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Bilag 2 – Borgernes og personalets ønsker til fokusområder i plejeboligerne

Figur B: Oversigt over borgernes ønsker/fokus samt OPTURS indsatser.

Fysisk
Ønsker at alle borgere selv går ud med skraldespanden og tømmer postkassen.
Alle borgere får stærkere ben
Øge det fysiske aktivitsniveau hos en overvægtig borger

Socialt
Ændre måltidet, hvor maden serveres på fade og borgerne selv sender maden rundt.
Ændre måltidet, så borgerne snakker mere sammen.
Hjælp til, hvordan arbejdsopgaver prioiteres.
Hjælp til, hvordan borgerne motiveres til sociale aktiviteter.
Personalet ændre rutiner og tilgang til borger ift. måltidet

Psykisk
Hjælp til borgere, der er meget kontaktsøgende.
Oprette en normal døgnrytme

Figur C: Oversigt over fælles fokus i plejeboligerne.
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Bilag 3 – Resultater EQ-5D – Livskvalitet
I EQ-5D ses fem nedenstående parametre, som borgerne blev målt ud fra. Figur D. viser, at halvdelen af
borgerne havde ”moderate til store problemer” med at bevæge sig ved første måling, og ved anden måling
ses, at rehabiliteringsforløbet havde forbedret nogle borgers bevægelighed, hvor kun en tredjedel havde
problemer med bevægeligheden efterfølgende. Figur E. viser, at hver tiende borger gik fra at have ”store
problemer” med at udføre personlig pleje til selvstændigt at kunne udføre badet.

Bevægelighed

Personlig pleje

15

15

10
5
0

10
1. måling

1. måling

5

2. måling

2. måling
0
Ingen eller lidt Moderate/store
problemer
problemer eller
kan ikke

Figur D, viser fordelingen af antal borgere, der er gået
fra at have ”store problemer til ingen problemer” med
deres bevægelighed.

Figur E, viser fordelingen af antal borgere, der har fra store
problemer til ingen problemer med at udføre personlig pleje.

Fordelingen på borgernes mulighed for at deltage i sædvanlige aktiviteter var ligeligt fordelt ved 1. måling,
hvor halvdelen havde ”ingen til let problemer” og den anden halvdel havde ”moderate til store problemer”,
se figur F. Fordelingen efter rehabiliteringsindsatsen flyttede sig positivt, hvor to borgere havde ændret
deres scoring fra ”store problemer til ingen problemer”, med at udføre de sædvanlige aktiviteter. Den
anden graf viser, at en tredjedel af borgerne havde ”stærke til moderate” smerter og ubehag både før og
efter interventionen, se figur G.

Sædvanlige aktiviteter

Smerter og ubehag

20

20

15

15

10

10

5

1. måling

5

1. måling

0

2. måling

0

2. måling

Figur F, viser fordelingen af antal borgere, der har fra
ingen til store problemer med at udføre sædvanlige
aktiviteter.

Figur G, viser fordelingen af antal borgere, der har fra
ingen til stærke smerter og ubehag.
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Hver fjerde borgere havde ”moderate til svær” angst og depression, hvor kun hver syvende borgere havde
meget angst og depression efter rehabiliteringsindsatsen, hvilket viste en positiv forbedring, se figur H.

Angst og depression
20
15
10
5

1. måling

0

2. måling

Figur H, viser fordelingen af antal borgere, der har fra ingen
til meget store problemer med Angst og depression.
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Bilag 4 – Resultater - Trivselsundersøgelse
Samværet med andre mennesker er både venner og familie, samt de andre borgere på plejecentret. Flere
borgere udtrykte, at; ”jeg savner at være sammen med ligesindet mennesker, som er kognitiv
velfungerende” og ” Jeg savner nogle med samme interesser”. Dette var nogle af de indsatser OPTUR i
samarbejde med plejepersonalet igangsatte, hvor der blev taget kontakt til bl.a. frivillige og nogle fik et
socialt samvær med andre borgere på aktivitetscentret. Disse tiltag var med til, at ingen borgere scorede, at
de ”i mindre grad” var tilfreds med det samvær, de havde med andre mennesker, samt at flere borgere
scorede ”i høj grad”, se figur I.
Spørgsmålet, om borgerne blev behandlet på en værdig måde, scorede borgerne generelt rigtig højt, se
figur J. Borgerne udtrykte, at; ”personalet gør et godt stykke arbejde og er gode til at give omsorg og
personlig hjælp”. I løbet af snakken omkring værdighed, udtrykte flere borgere, at de godt kunne ønske sig
mere medbestemmelse og deltage i flere individuelle aktiviteter, som havde betydning for, at de følte sig
mere værdige. Dette kom til udtryk ved, at 6 borgere scorede ”i nogen grad til i mindre grad” følte de sig
behandlet på en værdig måde. Efter rehabiliteringsforløbet kunne en forbedring ses, hvor ingen borgere
scorede ”i mindre grad” og flere borgere scorede ”i høj grad” til, at de følte sig værdigt behandlet. Nogle
borgere fortalte, at; ”Fokussamtalen har været med til at ændre min scoring til ”i høj grad” at føle sig
værdig”. Dette var pga. at samtalen handlede om deres ønsker og behov, samt hvad der var med til at gøre
deres hverdag god.

Er du tilfreds med dit
samvær med andre
mennesker?

Bliver du behandlet på
en værdig måde?
20

15

15

10

10

1. måling

5

1. måling

5

2. måling

2. måling

0

0

I høj
grad

I nogen I mindre Slet ikke
grad
grad

I høj
grad

Figur I, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad til
slet ikke er tilfreds med deres samvær med andre
mennesker.

I nogen I mindre Slet ikke
grad
grad

Figur J, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad til
slet ikke syntes, at de bliver behandlet på en værdig måde.
Tallene viser, at borgerne i høj grad er tilfreds.

Resultaterne over borgernes helbred var meget svingende, som vedrørte sygdom og nedsat
funktionsniveau, hvilket illustrerer den virkelighed, som personalet står overfor med denne målgruppe. De
fleste borgere på 65+ har noget sygdom eller en nedsat funktionsevne, derfor vil helbredet være svingende,
se figur K.
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Har du mulighed for at lave de ting,
der betyder noget for dig?

Er du tilfreds med dit helbred
for tiden?
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Figur K, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad til
slet ikke er tilfreds med deres helbred, hvilket viser meget
svingene resultater.

Slet
ikke

Figur L, viser fordelingen af antal borgere, der i høj grad
eller slet ikke syntes, at de har mulighed for at lave de ting,
der betyder noget for dem, hvor tallene er meget svingene.

Ift. spørgsmålet omkring muligheden for, at borgerne kunne lave de ting, som betød noget for dem,
scorede de meget forskelligt både ved 1. og 2. måling, men en positiv effekt kunne ses efter
rehabiliteringsforløbet, se figur L. I første måling scorede 1/3 af borgerne, at de ” i mindre grad eller slet
ikke” kunne lave de ting i hverdagen, der betød noget for dem. Resultaterne viste ved 2. måling, at hver
sjette borger scorede ”i mindre grad” tilfreds, og kun én borger scorede ”slet ikke” mulighed for at udføre
de aktiviteter, som betød noget for ham/hende. Hvilket indikerer, at flere borgere havde fået opfyldt deres
ønske ved deltage i rehabiliteringsforløbet, og hermed kunne udføre de ting, som betød noget for dem i
hverdagen.
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Bilag 5 - Årsag til fald år 2015
Interne og eksterne
Beskrivelse af faldet
faktorer til fald
Balance / muskelstyrke
 Vælter bagover med sin rollator.


Borger falder, da han er ved at tage bukser på.




Mister balancen i badet
Falder under toiletbesøg



Falder ved at gå uden sin rollator til køkkenet.



Laver en bevægelse med det ene ben under gang og får
overbalance.




Går usikkert med kroppen foroverbøjet/dårlig balance.
Mister balancen, da borger vil have sin trøje på stående.



Falder under en forflytning.



Borger falder, da hun selv vil gå på toilettet.



Rejser sig for hurtig fra arbejdsstol og falder.




Rejser sig for hurtig fra stolen efter måltid og blev svimmel.
Falder da han rejser sig fra sin kørestol – kendt med



svimmelhed/faldtendens.
Falder grundet svimmelhed, da han rejser sig fra lænestol.




Glider ned fra sofa pga. træthed/svimmelhed.
Falder med rollator grundet svimmelhed.



Borger falder i søvn i kørestol og gider ud.



Træningsmåtte skrider, da borger skal rejse sig fra gulvet.



Borger falder over fjernsynsbord.




Trædemåtte ved siden af seng er fjernet.
Falder over et par løse tæpper i stuen.

Fodtøj




Borger glider, da han ikke har sko på.
Borger falder ud af seng pga. glatte strømper.

Alkohol



Borger er lettere beruset og falder.

Dement/kognitiv svækket/
ikke realistisk om egen
fysisk formåen.




Kørestolsbruger falder ud af sengen, da borger ikke kalder på
hjælp og selv vil forflytte sig.
Borger falder ud af kørestol, er svært dement.



Rejser sig selv fra kørestol og går på wc.



Falder i elevator.




Dement borger glemmer, at han ikke selv kan forflytte sig, og
falder.
Borger er faldet slemt på badeværelsesgulvet.



Står op om natten og falder ud af sengen.



Borger er lettere afkræftet/konfus grundet UVI.

Svimmelhed / træt

Indretning / redskaber

Urinvejsinfektion
Skema M - Viser årsag til faldulykker.
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2
Overhovedet ikke bekymret

1
Noget bekymret

0

Temmelig bekymret

Side 21 af 22

De ltage i sociale …

gå op/ned af skåning

Gå på ujævnt underlag

De ltage i sociale …

gå op/ned af skåning

Gå på ujævnt underlag

Gå, hvor der er mange…

Besøge en ven/fam ilie

Gang på glat underlag

Tage telefonen

Række efter noget

Spadsere i nabolaget

Gå op/ne d af trapper

Rejse -sætte sig

Gå i foreretninger

Tage brusebad

Tilbe rede e nkle måltider

Tage tøj af og på

Gøre rent i hjem met

0

Gå, hvor der er mange…

Besøge en ven/fam ilie

Gang på glat underlag

Tage telefonen

Række efter noget

Spadsere i nabolaget

Gå op/ne d af trapper

Rejse -sætte sig

Gå i foreretninger

Tage brusebad

Tilbe rede e nkle måltider

Tage tøj af og på

Gøre rent i hjem met

Bilag 6 – Holdtræning resultater FES-I

1. Måling (FES-I)

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5
Overhovedet ikke bekymret

1

0,5
Noget bekymret

Temmelig bekymret

Meget bekymret

Figur N - Første måling med FES-I (tryghed) blev foretaget inden holdtræningens opstart.

2. Måling (FES-I)

6

5

4

3

Meget bekymret

Figur O - Anden måling med FES-I (Tryghed) blev foretaget efter 12 ugers holdtræning.
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1. Indledning og resumé
Demensprojektet ’Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen’ blev sat i værk efter socialudvalgets
beslutning i maj 2014. Baggrunden var, at der var bevilliget 4,1 mio. af ældrepuljemidlerne til projektet.
Formålet overordnet var at øge livskvaliteten hos de svageste borgere med demens, ved gennem
aktiviteter, længst mulig at vedligeholde deres funktioner og forebygge uhensigtsmæssig adfærd samt
følger af dette. Målgruppen var borgere med demens, der bor i demensplejebolig eller benytter daghjem
for demente.
Tiltagene i projektet havde udgangspunkt i National klinisk retningslinje for udredning og behandling af
demens, udgivet af Sundhedsstyrelsen oktober 2013. Der var følgende tiltag i projektet:


Forebyggelse af faldulykker gennem systematisk udredning og intervention



Forebyggelse af adfærdsændringer gennem systematisk udredning af smerter, delir og



sanseforstyrrelser
Faste målrettede tilbud om fysisk træning og kognitiv stimulering i demensplejeboliger og daghjem
i et samarbejde mellem terapeutisk personale, plejepersonale og frivillige



Målrettet kompetenceudvikling af plejepersonale

Budgettet var delt således, at der var afsat 3,7 mio. til de første 3 tiltag, og 1,4 mio. til
kompetenceudvikling. Projektet var organiseret i Team demens, der i forvejen står for
demenskoordineringen. Det blev ledet af den ledende demenskoordinator på deltid. I august 2014 blev der
ansat en demenskoordinator, der arbejdede deltids i projektet og i oktober 2014 blev ansat en
fysioterapeut, en ergoterapeut og en musikterapeut, der arbejdede fuldtids i projektet. Disse 5 udgjorde
projektgruppen. Projektet samarbejdede med projekt Optur omkring faldforebyggelse og samarbejde med
frivillige. Desuden samarbejdede projektet med SOSU Nord omkring demenskurser, der kunne udvikle
plejepersonalets kompetence.
Projektet var et implementeringsprojekt, det vil sige det tog sigte på at implementere arbejdsmetoder, der
allerede er veldokumenterede og anbefalet i de Nationale Kliniske Retningslinjer. Derfor har aktiviteterne i
projekterne rettet sig mod at udvikle og implementere arbejdsrutiner og kompetence hos kommunens
medarbejdere i disse metoder. Udrulningen af projektet foregik fra oktober 2014 til og med juni 2015.
Implementeringen startede september 2015 og foregår fortsat og vil vare 2016 ud. Denne evaluering er
foretaget 31.12.15, og det kan derfor ikke forventes at den fulde effekt af projektet kan måles på
nuværende tidspunkt.
Evalueringen af projektet er foregået ved
1. Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til borgere der bor i demensplejebolig i december 2014
og igen i januar 2016
2. Løbende optælling af alle fald i demensplejeboligerne
3. Optælling af antal borgere der bruger ganghjælpemidler / kørestole i demensplejeboligerne i
november 2014 og 2015
4. Statistik over antal magtanvendelser sammenlignet med tidligere år.
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Nogle af parametre har vist en positiv tendens, andre ikke. Udslag til begge sider kan være betinget af
tilfældigheder eller udefrakommende forhold, der har påvirket processen. For at kunne vurdere
effekten af projektet vil det være nødvendigt at følge parametrene i mindst 3 år, før en eventuel positiv
udvikling kan tages til indtægt for pålidelig effekt af projektet.

2. Demensprojektet – Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen
Pleje og omsorg af personer med demens kan med fordel forankres i tværfaglige teams af
sundhedsprofessionelle
( Citat: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens )
Projektets tre første delområder: forebyggelse af faldulykker, forebyggelse af adfærdsændringer og faste
målrettede tilbud om fysisk træning og kognitiv stimulering i demensplejeboliger og daghjem, blev
organiseret i et tværfagligt team af fysio- ergo- og musikterapeut samt demenskoordinator, forankret i
Team demens. De arbejdede på tværs af kommunen. Borgere med demens blev henvist til teamet ved:
1) indflytning i plejebolig
2) opstået adfærdsændring
3) faldulykke.
Der blev udarbejdet procedurer for hvordan der skulle handles i forhold til de enkelte indsatser, hvordan
plejepersonalet skulle inddrages og hvordan der skulle evalueres på indsatsen. Der blev desuden
udarbejdet en informationsfolder til pårørende og plejepersonale. Se bilag 1.
Projektmedarbejderne modtog henvisninger vedrørende borgere i hele projektperioden, men i perioden
okt. 2014 – juni 2015 blev der primært arbejdet med at udvikle metoder og udrulle projektet til alle 5
demensplejecentre og 6 daghjem. Det foregik ved at terapeuterne var tilstede det enkelte sted, på faste
dage i en 6 ugers periode. Perioden blev indledt af et informationsmøde og afsluttet med et
evalueringsmøde hvert sted. Vedrørende personalet evaluering af tiltaget, se bilag 2.
I perioden sep. – dec. 2015 blev der primært arbejdet med at implementere metoder og undervise
plejepersonalet på plejecentre og i daghjem, hvilket stadig pågår. Fra 01.09.15 blev målgruppen udvidet til
også at omfatte borgere med demens i somatiske plejeboliger, i forhold til tiltag ved opstået
adfærdsændring. Fra 01.01.16 er målgruppen udvidet til at omfatte alle borgere med demens i kommunen,
uanset bopæl.
Indflytning i plejebolig
I perioden okt. – dec. 2014 var der 15 indflytninger i demensplejebolig, og i jan. – dec. 2015 var der 37
indflytninger. Indsatsen var enten, at der blev foretaget hjemmebesøg før indflytning eller borgeren fik et
besøg ca. 14 dage efter indflytning. Formålet var at vurdere borgerens totale funktion og bistå
plejepersonalet i at forebygge funktionstab fra starten af opholdet i plejeboligen. Fra projektets side var der
et stort ønske om at komme på hjemmebesøg før indflytning sammen med plejepersonalet, for at få et
nøjere kendskab til borgerens livshistorie og ’det levede liv’. Dette viste sig i praksis at være svært at
koordinere pga. af meget korte indflytningsfrister. Der hvor det lykkedes, gav det dog rigtig god mening og
det er et område, hvor der er potentiale for videre arbejde.
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Adfærdsændring – udredning, behandling og forebyggelse
I perioden okt. – dec. 2014 var der 26 henvisninger og i jan. – dec. 2015 var der 86 henvisninger pga.
opstået adfærdsændring. Formålet var at højne borgernes livskvalitet ved hurtigt at udrede og behandle
adfærdsændringer, så det så vidt muligt kunne undgås at bruge beroligende medicin og magtanvendelser
kunne forebygges. Det er rigtig mange henvisninger og denne indsats har fyldt meget i projektet, og vil
derfor blive uddybet i følgende praksiseksempler:
Fysioterapeuten arbejdede specifikt med tiltag indenfor bevægelse, træning og systematisk udredning af
smerter samt smertelindrende tiltag. Følgende er et godt eksempel på denne indsats:
Egon er kendt med langvarige rygsmerter og personalet oplever ham, på trods af stærk
smertestillende medicin, fortsat smerteplaget. Jeg besøger Egon og afprøver TENS
(Transkutan Elektrisk Nerve Stimulation), som er et apparat der, via svag højfrekvent strøm,
dæmper smerteoplevelsen. Personalet bliver oplært i at påsætte apparatet på Egons ryg og
han får således daglig behandling, inden han skal op om morgenen og igen ved behov om
eftermiddagen. Både personalet og de pårørende oplever at Egon har færre smerter efter
behandlingen, og den er helt uden bivirkninger for ham.
(Citat: fysioterapeuten i projektet)
Ergoterapeuten arbejdede specifikt med målrettet kognitiv stimulering og systematisk udredning og
behandling af sanseforstyrrelser. Udredning og behandling af sanseforstyrrelser kan fx være følgende:
Hanne har svær frontallapsdemens og ikke noget sprog. Hun er udpræget passiv i
plejesituationer, og stiv som et bræt, når der skal fortages vendinger i seng. Hun kradser ofte
sine arme og lægge til blods. Sansevurderingstesten viser at Hanne er understimuleret på sin
hudsans og sin balancesans. Efter 4 uger, hvor Hanne får korrekt sansestimulering i form af
trykbørstemassage to gange om dagen af plejepersonalet og snurreture i liften og i
kørestolen, er Hannes kløe aftaget betydeligt. Hun er blevet meget lettere at pleje i sengen.
Hun deltager aktivt ved vendinger, og er ikke nær så stiv i kropsholdningen, hvilket er en stor
lettelse for både Hanne og plejepersonalet.
(citat: ergoterapeuten i projektet)
Musikterapeuten arbejdede psykoterapeutisk med at modvirke depression og urolig adfærd, som følge af
følelsesmæssige og psykosociale forstyrrelser:
Henning har Alzheimers demens og er tiltagende apatisk og depressiv. Han er ikke længere
kærlig som han plejer, og han falder ofte i søvn i sin kørestol i løbet af dagen. Kortlægningen
af hans symptomer viser tegn på middel depression og apatisk adfærd. Henning får
musikterapi 2 gange om ugen. I starten falder han ofte i søvn og kigger meget frem for sig,
men lidt efter lidt bliver Henning mere interesseret og spærrer øjnene op, når jeg begynder at
synge. Henning begynder også at ville holde mig i hånden og røre ved min hals, hvorfra lyden
af stemmen vibrerer. Han gør selv mundbevægelser til at ville synge med. Efter 3 uger er den
depressive og apatiske adfærd borte og Henning virker glad og engageret i social kontakt og
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nyder at få kram. Hennings pårørende siger til plejepersonalet, at de oplever Henning som
mere veltilpas og glad end han har været i flere år.
(Citat: musikterapeuten i projektet)
I en del tilfælde viste det sig at årsagerne til adfærdsændringerne var meget komplekse, og at det derfor
var nødvendigt at tage flere tiltag i anvendelse for at lindre symptomerne. Derfor har det været en fordel
at flere forskellige faggrupper var repræsenteret i projektet og kunne arbejde sammen:
Ole har Alzheimers demens og er meget urolig og vandrende og må ofte blive i egen bolig.
Han har ikke meget sprog og der er forsøgt mange tiltag for at afhjælpe Oles uro.
Kortlægningen af hans symptomer viser, at Ole har mange vrangforestillinger,
hallucinationer, motorisk uro og angst, samt at det belaster plejepersonalet i svær grad.
Ergoterapeuten vil gerne give beroligende massage, men plejepersonalet påpeger, at Ole ikke
ønsker kropslig kontakt. Vi aftaler derfor et forløb i samarbejde mellem musikterapeut og
ergoterapeut. Musikterapeuten starter med at skabe kontakt med Ole og ergoterapeuten
forholder sig passivt, indtil kontakten er oprettet og tilliden etableret.
Efter 3 uger med musikterapi 2 gange om ugen sætter Ole sig ofte i sofaen sammen med os
og ergoterapeuten får efterhånden lov til at lægge hænderne på Oles skuldre, knæ og
hænder og give beroligende behandlinger. Plejepersonalet fortæller at Ole er mindre angst
og mere afslappet. Efter yderligere 2 uger med samlet musikterapi og ergoterapi viser testen
at Oles vrangforestillinger og hallucinationer er mere end halveret og hans uro er næsten
forsvundet. Belastningen på personalet er reduceret fra svær til let.
(Citat: musikterapeuten i projektet)
Udredning af adfærdsændringer
Før der sættes terapeutiske indsatser i gang ved adfærdsændringer, er det vigtigt at alle somatiske årsager
er udredt og behandlet, ligesom bivirkninger ved medicin er udelukket. Ellers er indsatserne i bedste fald
spildte og i værste fald kan de føre til en forværring af symptomerne. Derfor blev der nedsat en tværfaglig
arbejdsgruppe med repræsentanter for projektet og for plejepersonalet. Gruppen udarbejdede en
procedure for somatisk udredning af adfærdsændringer, der omfatter udredning af delir (ændring af
bevidsthedstilstand pga. somatisk sygdom), udredning af smerter samt retningslinjer for sanering af
medicin hos ældre. Denne procedure er taget i brug og er nu under implementering ved at
projektmedarbejderne underviser alt plejepersonale i proceduren på en tværfaglig temadag, ligesom der
også er udarbejdet en lommebog med tjeklister til alt personale. På temadagen undervises desuden også i
faldforebyggelse. Temadagen og lommebogen er derfor nærmere beskrevet under faldforebyggelse i
rapporten om projekt Optur.
Forebyggelse af adfærdsændringer
I forhold til at forebygge adfærdsændringer er generel fysisk aktivitet og kognitiv / sansemæssig
stimulering meget vigtigt. Et af formålene med projektet var, at etablere målrettede tilbud om fysisk
træning og kognitiv stimulering i demensplejeboliger og daghjem, i et samarbejde mellem terapeutisk
personale, plejepersonale og frivillige. I udrulningsperioden var hver afdeling / daghjem i fokus i 6 uger og
borgerne fik tilbudt gruppeaktiviteter 2 gange om ugen ved terapeuterne. Gruppeaktiviteterne bestod af
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fysisk aktivitet samt sanse- og musikstimulering. Hvor det var muligt blev plejepersonale eller Lægge Liv Til
Årene medarbejdere inddraget i aktiviteten m.h.p. at blive inspireret til at omsætte nogle af tiltagene til
deres dagligdag. I implementeringsperioden er dette fulgt op med tilbud om undervisning til
plejepersonalet og LLTÅ medarbejderne for at støtte denne proces. Der hvor det lykkedes gav det rigtig god
mening, og det er et område hvor der et potentiale for at arbejde videre.
I projektet var der samtidig lagt op til at der skulle inddrages frivillige til at følge op på aktiviteterne. Dette
faldt godt i tråd med at plejecentrene ca. samtidig skulle i gang med at arbejde med ’Frivillige hænder’. Det
kom dog også til at betyde, at graden af involvering af frivillige i projektet blev afhængig af, hvor langt det
enkelte plejecenter var med at udvikle ’Frivillige hænder’. Derfor er det lykkedes på forskelligt niveau, på de
enkelte plejecentre. Bedst er det lykkedes at engagere frivillige i forbindelse med dansegrupperne, der
bliver nærmere beskrevet i afsnittet ’Fald og faldforebyggelse’. Se senere.
I forhold til de organisatoriske udfordringer i at fremme indsatser ved hjælp af frivillige, blev der nedsat en
arbejdsgruppe i samarbejde med projekt Optur. Dette er beskrevet nærmere i afsnittet ’Samarbejde med
frivillige. Se senere.
Fald og faldforebyggelse
Risikoen for fald er 3 -8 gange større hos personer med demens i forhold til ældre uden
demens og op i mod 19 af 20 hospitalsindlæggelser af personer med demens på grund af
akutte skader skyldes fald. Faldrisikoen er størst efter skift af opholdssted.
( Citat: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens )
Der fandtes på forhånd ingen statistik over fald på demensområdet i Frederikshavn Kommune, men dette
er påbegyndt i projektet, idet demensafsnittene indrapporterede alle fald til fysioterapeuten. I perioden
okt. – dec. 2014 var der 36 fald og i jan. – dec. 2015 var der 193. Formålet med indsatsen var at forebygge
faldulykker gennem systematisk udredning og intervention. Det foregik på flere måder, dels ved at
borgernes risiko for at falde blev vurderet af fysioterapeuten ved indflytning, og der blev iværksat relevante
tiltag og givet vejledning til plejepersonalet i forhold til at vedligeholde gangfunktionen. Desuden blev der
foretaget vurdering og iværksat relevante tiltag, når det blev indrapporteret, at en borger var faldet.
Sofie er faldet og har brækket hoften. Det er ikke første gang og personalet har ikke tiltro til
at hun kommer til at gå igen. Hun har mange smerter og får stærk smertestillende medicin.
Da jeg besøger Sofie, har plejepersonalet derfor lavet aftale med deres
arbejdsmiljørepræsentant om, at der skal bruges lift, når Sofie skal op. Jeg starter træning
med Sofie tre gange om ugen og vejleder plejepersonalet i hvordan de skal træne med hende
hver dag. Efter 3 ugers træning bruger Sofie hverken lift eller får smertestillende medicin.
Hendes evne til at gå er meget bedre og i løbet af de næste måneder genvinder hun sin
gangfunktion helt.
(Citat: fysioterapeuten i projektet)
Som led i forebyggelsen af skader ved fald blev der indkøbt et mindre lager (35) hoftebeskyttere til udlån og
afprøvning hos borgere, der var i risikogruppe for at falde. Der blev samarbejdet med projekterne Optur og
Længst Muligt I Eget Liv om tiltaget således, at hoftebeskytterene kan lånes af alle ældre i kommunen.
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Som led i træning af gang- og balancefunktion, blev der arbejdet med at udvikle dansegrupper for borgerne
på demensplejecentrene i samarbejde med frivillige. Der blev oprettet ugentlige dansegrupper på tre
centre og det er planlagt at starte grupper på de 2 sidste centre i 2016. I udrulningsperioden blev der
arbejdet med hvordan grupperne skulle tilrettelægges for at engagere borgerne, samt hvordan der skulle
samarbejdes med plejepersonale og frivillige for at engagere dem. Der medvirkede frivillige i 2 funktioner:
som spillemænd og som dansepartnere, mens danselederfunktionen blev varetaget af projektlederen. I
implementeringsperioden blev der arbejdet med at overføre danselederfunktionen til plejepersonalet,
samt gøre tiltaget bæredygtigt, det vil sige sikre, at det ikke gik i stå, når projektlederen trak sig ud af
tiltaget. Dette arbejde pågår stadigvæk. En af de dansegrupper, der blev oprettet, er oprettet som en
undersøgelse af, om tiltaget kan bruges som genoptræning, det vil sige ikke bare vedligeholde gang- og
balancefunktion men også forbedre den. Derfor er gruppen delt i to – en dansegruppe og en kontrolgruppe,
der bliver testet før og efter danseperioden. Resultaterne af dette foreligger først i april 2016. Det
forventes at dokumentere, at der er et stort potentiale for, at dans som træningsform både kan
vedligeholde, men også optræne gang- og balancefunktion hos borgere med demens. Fra litteraturen ved
man desuden, at dans som aktivitet stimulerer sanserne og modvirker depression og derved øger
livskvaliteten generelt. Dans har derfor et stort potentiale som et tiltag, der øger livskvaliteten, både på
demensplejecentre men også på somatiske plejecentre.
I forhold til de organisatoriske udfordringer i at fremme faldforebyggende indsatser i hele kommunen, blev
der nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med projekterne Optur og Længst Muligt I Eget Liv. Dette er
beskrevet nærmere under faldforebyggelse i rapporten om projekt Optur.

3. Samarbejde med frivillige
I projektet var lagt op til, at der skulle samarbejdes med frivillige om faste ugentlige aktiviteter, der skulle
forebygge de adfærdsændringer, der skyldes mangel på meningsfuld beskæftigelse, bevægelse og social
kontakt. Dette blev meget vellykket for dansegruppernes vedkommende. Der ud over lykkedes det i
varierende grad på de enkelte plejecentre, afhængig af hvor godt det var lykkedes plejecentrene at
implementere ’Frivillige hænder’.
I forhold til de organisatoriske udfordringer omkring samarbejde med frivillige, blev der nedsat en
arbejdsgruppe sammen med projekt Optur samt repræsentanter for plejecenterlederne, De Frivilliges Hus
samt Bofællesskaberne i kommunen, der også driver et frivilligprojekt. Arbejdsgruppen holdt 4 møder, hvor
der blev arbejdet med kommunens frivillighedspolitik, udvekslet erfaringer samt drøftet tiltag, der kunne
fremme brugen af frivillige på plejecentre. Gruppen afholdt i september 2015 en temadag med titlen:
Hvordan skaber vi værdi for beboerne, sammen med frivillige? Deltagerne var centerchef og
plejecenterledere, projektmedarbejdere og repræsentanter for frivillige organisationer i kommunen.
Formålet var at klæde plejecenterledere bedre på til at samarbejde med frivillige og understøtte arbejdet
med ’Frivillige hænder’. Gruppen fik gode tilbagemeldinger fra deltagerne, især fra de frivillige
organisationer. Der blev opfordret til at en temadag kunne være en årlig tilbagevendende begivenhed, og
at målgruppen kunne være forskellig fra år til år, idet det blev påpeget, at ikke bare ledere, men også
medarbejderne på plejecentrene, har et behov for at blive klædt bedre på til samarbejdet. Gruppen har på
sit afsluttende møde evalueret arbejdet og konkluderet, at der er et stort potentiale i at arbejde videre med
at inddrage frivillige i aktiviteterne. Gruppen har derfor udarbejdet et oplæg til ledergruppen i Center for
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Sundhed og Pleje med forslag til, hvordan der organisatorisk kan arbejdes videre med at understøtte
arbejdet med samskabelse med frivillige.

4. Målrettet kompetenceudvikling af plejepersonale
I denne del af projektet var indsatsen at tilbyde hele kommunens plejepersonale deltagelse i relevante
efteruddannelseskurser om demens, afpasset efter den pågældendes funktion. Personale fra såvel
hjemmepleje, plejecentre, aktivitetscentre, Caspershus og private aktører fik tilbud om at deltage i
kurserne efter nærmere vurdering af deres behov. Vurderingen blev foretaget af deres respektive ledere.
SOSU Nords AMU kurser om demens blev anvendt og blev afholdt lokalt på Handelsskolen i Frederikshavn.
Der blev afholdt følgende kurser, hver med gennemsnitlig 25 deltagere:
1. Omsorg for personer med demens, grundkursus for SSH personale af 5 dages varighed, har været
afholdt 10 gange i alt.
2. Sygdomskendskab, aktivitet og livskvalitet, kursus for SSA og SSH personale af 10 dages varighed,
har været afholdt 6 gange i alt.
3. Uhensigtsmæssig adfærd og palliativ omsorg, kursus for SSA og SSH personale af 9 dages varighed,
har været afholdt 4 gange i alt.
4. Neuropædagogik, kursus for SSA, SSH og sygeplejersker af 3 dages varighed, har været afholdt 4
gange i alt.
Kurserne ’bygger ovenpå hinanden’ således at deltagerne starter med det 1. eller 2.kursus afhængig af
forudsætninger, og derefter går videre til 3. og 4.kursus og derved samler sig ’en fuld pakke’. Kurserne fik
gode tilbagemeldinger og blev meget efterspurgt af medarbejderne. På grund af andre
undervisningsaktiviteter i organisationen, var det ikke alle, der fik muligheden for at deltage, selv om de var
vurderet til at have et behov. Kurserne har et godt potentiale til at sikre kontinuerlig efteruddannelse af
plejepersonalet fremover, fx ved at der i samarbejde med SOSU Nord, årligt arrangeres en ’pakke’ af
ovennævnte kurser lokalt så alle der vurderes til at have et behov, sikres efteruddannelse i demens.

5. Evaluering
Nogle af de tiltag der er sat i gang, er endnu ikke fuldt implementeret, hvorfor der pr. 31.12.15 ikke kan
forventes den fulde effekt af projektet. Til gengæld er der afdækket potentialer, som der kan arbejdes
videre med og derfor er det vigtigt at se på de evalueringer, der er foretaget, da de kan give vigtige
indikationer for, hvordan der kan arbejdes videre med indsatserne.
Spørgeskemaundersøgelse
Der blev i dec. 2014 og jan 2016 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til borgere, der
bor i demensplejebolig. Der blev stillet nogle generelle spørgsmål samt nogle mere specifikke spørgsmål til
området ’aktivitet’. Der blev desuden givet mulighed for at komme med kommentarer. Se bilag 3.
Der blev udsendt henholdsvis 127 og 125 spørgeskemaer (to boliger var inddraget til hotelaflastning ved 2.
spørgerunde) og svarprocenten var henholdsvis 42% og 48%. En del pårørende tog forbehold for
besvarelsen, idet de syntes det var svært at svare, da plejehjemsbeboerne ikke selv husker hvilke
aktiviteter, de har deltaget i og derfor ikke fortæller om det. Generelt var der høj tilfredshed med opholdet
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på plejecentrene samt mulighed for at opnå livskvalitet, generelt, både ved 1. og 2. spørgerunde. Begge
gange blev der imidlertid udtrykt mindre tilfredshed med muligheden for at deltage i aktiviteter og ved 2.
undersøgelse var denne tendens stigende. I forhold til projektet var der en forventning om, at tilfredsheden
med mulighed for at deltage i aktiviteter var stigende, da projektet medførte flere aktiviteter for beboerne.
Da tiltaget med at inddrage plejepersonale og frivillige i aktiviteter endnu ikke er fuldt implementeret, er
det muligvis for tidligt at forvente stigende tilfredshed. Omvendt kan det også tænkes, at øget udbud har
medført øget efterspørgsel. På længere sigt bør det kunne forventes, at bedre muligheder for at deltage i
aktiviteter på plejecentre, kan medvirke til at øge borgernes tilfredshed. Andre faktorer, som ikke blev
spurgt til i denne undersøgelse, kan dog også tænkes at have indflydelse.
Svarene på de 3 overordnede spørgsmål fordeler sig som angivet i nedenstående diagrammer. For svar på
de mere specifikke spørgsmål, se bilag 3. Svarene er regnet ud som % af det samlede antal besvarelser,
men da alle spørgsmål ikke var besvaret på alle skemaer, giver ikke alle parametre 100%, hvilket svækker
pålideligheden af undersøgelsen.
Hvor tilfreds mener du din pårørende er med opholdet på plejecenteret, generelt?
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Hvor tilfreds mener du din pårørende er med muligheder for at deltage i aktiviteter, generelt?
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Registrering af antal fald
I projektperioden blev alle fald i plejeboligerne løbende optalt. I perioden okt. – dec. 2014 blev der
registeret 36 fald og i jan. – dec. 2015 193 fald, hvilket er ganske mange i forhold til, at der kun er 127
beboere i demensplejeboligerne. Da der ikke findes statistik på området fra tidligere, er denne optælling
kun interessant til fremadrettet monitorering af, at den igangsatte faldforebyggelse virker, idet den på
længere sigt bør resultere i færre fald.
Registrering af antal ganghjælpemidler og kørestole
Der blev optalt hvor mange borgere i demensplejeboligerne, der brugte ganghjælpemidler / kørestole i
november 2014 og 2015. Umiddelbart burde øget træning medføre at færre bruger ganghjælpemiddel,
men ikke nødvendigvis, da øget fokus på faldforebyggelse også kan medføre et øget brug af
ganghjælpemidler for at forebygge fald. Dog bør indsatsen på længere sigt medføre at færre borgere
bruger kørestol i en kortere periode af deres ophold i plejebolig. Selvom optællingen viser at færre borgere
bruger kørestol efter et år kan dette bero på tilfældigheder og optællingen er derfor mest interessant som
fremadrettet monitorering af indsatsen. Antallet af ganghjælpemidler / kørestole ved de to optællinger var:
Borgere i demensplejebolig
Nov. 2014 – 122 borgere:
Nov. 2015 – 118 borgere:

Går uden hjælpemiddel Går med hjælpemiddel
42
41
46
40

Går ikke / kørestol
39
32

Registrering af antal magtanvendelser
Magtanvendelse er det eneste område, hvor der fra tidligere er pålidelig statistik, da det er lovbefalet at
udarbejde en årlig statistik på området. Der var meget få magtanvendelser i projektperioden,
sammenlignet med de forrige år, hvilket kan være en indikator for, at den ret store indsats i forhold til
adfærdsændringer i projektet, har virket. Det kan også bero på en tilfældighed, da antallet af
magtanvendelser kan være meget svingende fra år til, idet én kompleks borger kan resultere i mange
magtanvendelser over en kort periode.
Antallet af magtanvendelse de seneste 4 år var:
Årstal
Antal
magtanvendelser

2012
123

2013
41

2014
50
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6. Perspektivering
Fra 1. jan. 2016 er målgruppen udvidet til at omfatte alle borgere med demens i kommunen uanset bopæl.
Det giver nye udfordringer til det terapeutiske personale, idet ny forskning har vist, at intensiv fysisk
træning har en hæmmende virkning på udvikling af demenssymptomerne hos borgere i det tidlige stadie af
sygdommen. Hidtil har Frederikshavn kommune ikke haft noget træningstilbud til denne målgruppe, men
tilbud om fysisk træning bliver utvivlsomt en del af den kommende nationale demenshandleplan og
projektet har absolut et potentiale for at udvikle dette i Frederikshavn Kommune.
Når projektets medarbejdere kommer ud i eget hjem før borgerene flytter i plejebolig, er der mulighed for
at arbejde med to indsatser: for det første at tilbyde hjælp og støtte, som kan udskyde indflytning i
plejebolig, for det andet at arbejde mere med at få et nærmere kendskab til borgernes livshistorie og ’det
levede liv’. Det giver derfor et potentiale for at bidrage til at ressourcer bevares længst mulig så indflytning i
plejebolig udskydes, samt støtte op om at skabe bedre kontinuitet i overgangen fra eget hjem til plejebolig.
I spørgeskemaundersøgelsen efterspurgte pårørende flere aktiviteter i plejecentrene. I projektet er
arbejdet med at overgive aktiviteter fra terapeuter til plejepersonale og frivillige ikke fuldt implementeret
og der er et stort potentiale for at arbejde videre med dette, med det formål at øge borgernes tilfredshed
og livskvalitet i plejeboligerne. I forhold til plejepersonalet bør indsatsen målrettes mod konkret
undervisning og sidemandsoplæring i at videreføre igangsatte aktiviteter. I forhold til frivillige bør indsatsen
målrettes både mod plejepersonale og frivillige omkring samskabelse af aktiviteter, der hæver borgernes
livskvalitet. Indsatsen bør desuden også målrettes det organisatoriske plan i forhold til hvordan Center for
sundhed og pleje organisatorisk understøtter samskabelse med frivillige.
Dans er et tiltag hvor træning, øget livskvalitet og samskabelse med frivillige, i sjælden grad går op i en
højere enhed. Der et er et stort potentiale i at implementere tilbud om at deltage i dansegrupper, ikke bare
i demensplejecentre, men i alle plejecentre og daghjem i kommunen.
I de kommende år forventes en stigning i antallet af borgere med demens. Der bliver derfor også et øget
behov for plejepersonale med kompetence på området. For at sikre at behovet kan imødekommes, er der
et stort potentiale i at plejepersonale kontinuerligt efteruddannes. Dette kan med fordel ske ved at der i
samarbejde med SOSU Nord, årligt arrangeres en ’pakke’ af demenskurser lokalt og at personalet deltager
efter nærmere vurdering af deres leder.
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Bilag 2: Evaluering af udrulningsperioden
Evaluering af udrulningsperioden i Demensprojektet
I perioden okt. 2014 – juni 2015 blev der primært arbejdet med at udvikle metoder og udrulle projektet til
alle 5 demensplejecentre og 6 daghjem. Det foregik ved at projektmedarbejderne i 6 uger ad gangen, havde
særligt fokus på hvert plejecenter / daghjem. De kom på besøg på faste ugedage. Fysioterapeuten
arrangerede gruppetræning én formiddag og musikterapeuten og ergoterapeuten arrangerede en musikog sansestimuleringsgruppe én formiddag hver uge. Derudover arbejdede terapeuterne individuelt med de
enkelte beboere hvert sted efter behov. Perioden blev indledt af et informationsmøde, hvor der blev
informeret generelt om projektet samt efterfølgende et møde, hvor der blev aftalt hvilke borgere, der
skulle arbejdes individuelt med. Perioden blev afsluttet med et evalueringsmøde hvert sted, hvor der blev
evalueret generelt, samt evalueret vedrørende de borgere, der var arbejdet individuelt med. Der blev
desuden lavet aftaler om opfølgning og henvisningsrutiner fremover. Evalueringerne var generelt meget
positive og nedenstående er et resume af udsagnene fra personalegrupperne.
Ved evalueringsmøderne på plejecentrene fremhævede hovedparten af personalet:
At gruppeaktiviteterne med fysisk træning, musik- og sansestimulering var meget positive, at det var dejligt
at se at beboerne live op og deltage og blive mere aktive.
At især balancetræning var meget positivt.
At terapeuternes systematiske udredning, især af sanseforstyrrelser og smerter, samt deres tilgange og
metoder til at løse problemerne uden medicin, var en øjenåbner for personalet.
At det var meget inspirerende at få nye sparringspartnere i forhold til adfærdsændringer, det gjorde at
personalegruppen også selv fik nye ideer.
At det var godt at få mulighed for at få undervisning i nye teknikker, der fx kan berolige beboerne når de er
urolige.
At de individuelle terapeutiske indsatser havde bevirket en meget stor forskel for nogle af de borgerene,
terapeuterne arbejdede med.
Enkelte personalegrupper påpegede, at de manglede baggrundsviden og tid i forhold til at følge op på nogle
af de tiltag, terapeuterne igangsatte og underviste i.
Ved evalueringsmøderne på daghjemmene fremhævede hovedparten af personalet:
At terapeuternes gruppeaktiviteter var meget inspirerende og gav nye ideer, som de kunne bruge i
hverdagen.
At borgerne glædede sig til at terapeuterne skulle komme og lave aktiviteter og havde haft det sjovt
undervejs.
At terapeuternes individuelle indsats fx med systematisk udredning af smerte, var med til at højne
fagligheden og dermed gav øget gennemslagskraft over andre samarbejdspartnere.
At fysioterapeutens måde at gribe tingene an på, havde flyttet personalets grænser for hvor meget fysisk
træning, selv meget svage borgere kan være med til.
At en forholdsvis lille indsats med hensyn til fysisk træning, viste sig at have forbløffende stor virkning.
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Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse
Der blev i dec. 2014 og jan 2016 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til borgere, der
bor i demensplejebolig. Der blev stillet nogle generelle spørgsmål samt mere specifikke spørgsmål til
området ’aktivitet’. Der blev desuden givet mulighed for at komme med kommentarer. Der blev udsendt
henholdsvis 127 og 125 spørgeskemaer (to boliger var inddraget til hotelaflastning ved 2. spørgerunde) og
svarprocenten var henholdsvis 42% og 48%.
Svarene på spørgsmålene fordeler sig som angivet i nedenstående diagrammer. Svarene er regnet ud som
% af det samlede antal besvarelser, men da alle spørgsmål ikke var besvaret på alle skemaer, giver ikke alle
parametre 100%, hvilket svækker pålideligheden af undersøgelsen.

Hvor tilfreds mener du din pårørende er med opholdet på plejecenteret generelt?
60
50
40
30

dec-14

20
10

jan-16

0
Meget
tilfreds

Tilfreds

Mindre Ikke tilfreds
tilfreds

Hvor tilfreds mener du din pårørende er i forhold til muligheden for at opnå størst mulig livskvalitet,
generelt?
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Hvor tilfreds mener du din pårørende er med muligheder for at deltage i aktiviteter, generelt?
40
30
20

dec-14

10

jan-16

0
Meget Tilfreds Mindre Ikke
tilfreds
tilfreds tilfreds

Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med udbuddet af aktiviteter generelt?
50
40
30
20

dec-14

10

jan-16

0
Meget Tilfreds Mindre Ikke
Ikke
tilfreds
tilfreds tilfreds aktuelt

Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med indholdet af aktiviteter generelt?
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Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med muligheder for at deltage i huslige aktiviteter?
40
30
20

dec-14

10

jan-16

0
Meget Tilfreds Mindre Ikke
Ikke
tilfreds
tilfreds tilfreds aktuelt

Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med muligheder for at deltage i aktiviteter sammen med andre?
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Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med muligheder for at deltage i aktiviteter på tomandshånd?
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Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med muligheder for at deltage i udendørs aktiviteter?
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Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med muligheder for at deltage i ture ud af huset?
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Hvor tilfreds mener du, din pårørende er med muligheder for aktivitet og bevægelse?
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Kommentarer
På spørgeskemaerne var der mulighed for at skrive kommentarer. Nedenstående kommentarer er
redigeret, så personlige forhold er udeladt. Desuden er kommentarer til andre forhold end dem, der er
spurgt ind til, udeladt. Fx har en del kommenteret på at det var svært at svare på spørgsmålene og 8
pårørende har kommenteret på personalenormeringen.
Kommentarer i første spørgerunde december 2014:
’Ved at min mor er meget mobil, synes jeg at hun og hendes ven har været meget overladt til sig selv’
’Hvilke aktiviteter er der? Ønsker mere musik og gymnastik’
’Meget omsorgsfuldt personale’
’Jeg vil gerne oplyse at XXX er et rigtig godt sted for min mor at være. Hun er faldet godt til og vi er meget
taknemmelige overfor personalet. Alt er Ok i vore øjne’
’Aktiviteterne som foregår i XXX er min mor meget glad for at deltage i’
’Jeg er ked af at min mor ikke har mulighed for at komme ud. Hun elsker at gå tur i XXX. I den tid hun har
boet på XXX er det desværre gået ud over hendes kondition ben og fødder, fordi hun ikke kan komme ud.
Det er ikke som sådan ment som kritik, men et stort ønske at min mor på en eller anden måde kan få
motion og frisk luft’
’Som pårørende kunne jeg godt tænke mig at der blev tilknyttet en musikterapeut til XXX, idet
musikfællesskabet kunne give ekstra livskvalitet’
’Ingen tvivl om at min mor ville sætte pris på at deltage i huslige aktiviteter, men det er der vist ingen af
beboerne der gør. Aktiviteter på tomandshånd: hun vil helt sikkert sætte pris på sådanne aktiviteter, da hun
stadig er meget social. Udendørs aktiviteter: hun ville være meget tilfreds hvis dette tilbud fandtes’
’Efter min mor er kommet på XXX er hun blevet mere frisk, hun har fået en større livskvalitet og hun er ren
og nydelig’
’Jeg kunne ønske mere fys/ergo. Da gangfunktionen og andre færdigheder ophørte meget pludseligt. Der
havde været behov for intensiv fys indsats’
’Træning med fysioterapeut 2 gange om ugen går rigtig fint’
’Hun har ikke ønsker, der ikke kan opfyldes på XXX, hun er meget tilfreds’
’Jeg ville utrolig gerne at personalet havde mere tid sammen med min pårørende’
’Bedre oplysning om muligheder for aktivitet ville være godt. Min mor ville aldrig gå til banko o.l. Hun elsker
sang og natur’
’Der mangler fysisk aktivitet. Træning- gåture med rollator. Min mor ønsker ikke aktiviteter men ture ude
og træning så hun kunne bevare sin gang’
’Generelt udmærket, men der kunne godt være mere sang, som hun nyder. Fra starten, da mor kunne
bevæge sig, var der helt klart for få aktiviteter til at understøtte dette. Nu kan hun ikke længere’
’Han har hjulpet med at stege fisk én gang’
’Svaret ’ikke aktuelt’ dækker over at vi ikke er bekendt med, at der er eller har været aktiviteter af nogen
art’
’De gør et fantastisk stykke arbejde for beboerne. Der er altid en god stemning og personalet er
imødekommende’
’Meget gerne små ture’
’Der er ikke tid til aktiviteter på tomandshånd – bare en lille tur’

19
Evalueringsrapport – Frederikshavn stiller ind på demensfrekvensen

31.12.2025

’Det er mit indtryk at behandlingen af min mor ikke kan være bedre - tak for det – specielt vil jeg fremhæve
duften af mad – relationen mellem plejere og beboere’
’Min svigerfar deltager i de ting han gerne vil’
’Det er et rigtig dejligt og godt sted’

Kommentarer i anden spørgerunde januar 2016:
’Meget tilfreds med underholdning – musik, sang og banko. Tilfreds med træning af fysioterapeut 2 gange
om ugen’
’Hvad er der af udendørs aktiviteter?’
’Har ikke været på ture ud af huset bortset fra en enkelt tur i kørestol udenfor hjemmet. Har deltaget i få
arrangementer i huset med sang og musik. Fysioterapeut har været der og ordineret hoftebeskytter (som
ikke bruges)’
’Der bliver set rigtig mange gamle danske film’
’Huslige aktiviteter: mon de bliver spurgt? De aktiviteter vi har set er fællesaktiviteter, ikke på
tomandshånd. ’Vi hører ikke om udendørs aktiviteter eller ture ud af huset, ved ikke hvad tilbuddene er’
’Far nød meget de 3 mdr. vi gik til dans’
’Som hustru er jeg glad og tilfreds med den træning min mand har fået….. da han kom kunne han ikke gå
for to brud i hoften, hvor han i dag går fint med sin rollator’
’Min pårørende har tit givet udtryk for at der ikke er noget han kan lave…. når jeg siger om han måske kan
skrælle kartofler siger han, at det er der en anden der gør’
’Vi er totalt tilfredse med jeres omsorg’
’Vi er glade og tilfredse med at vores mor bor her og får den hjælp og støtte hun har brug for’
’Er ikke vidende om andre aktiviteter end de sædvanlige’
’Stor ros til personalet – de knokler og gør virkelig meget for beboerne’
’Aktivering er for dårligt’
’Er der ikke mere motion og fællessang?’
’Meget glad for dans og musik’
’Der må gerne være flere aktiviteter, der sker ikke ret meget. Både aktiviteter for den enkelte og for hele
gruppen/huset’
’Personalet gør et fantastisk stykke arbejde. Meget venlige og kompetente. Besøgsvenner, især musik,
betyder meget også- ros til de frivillige’
’Kender kun til erindringsdans. Månedlige gåture fungerer fint, men ellers kender jeg ikke til
udendørsaktiviteter’
’Jeg synes der er mange aktiviteter, der gøres et stort arbejde i XXX.
’XXX er et rigtig godt sted… Jeg er meget tilfreds, men aktiviteter er der ikke mange af. Ældresagen ville
starte en samling af flere mænd + en ansat så de kunne hygge sig over en øl….men intet er sket’
’Hatten af for personalet de gør det rigtig godt’
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Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum
Den 17. marts 2016 kl. 8.00-13.00 – Idrætscenter Vendsyssel

Anders Broholm bød velkommen og gennemgik dagens program med følgende hovedpunkter:




Nationale initiativer vedrørende det nære sundhedsvæsen.
Hvad optager de nordjyske kommuner på sundhedsområdet – udfordringer og løsningsmuligheder.
Hvad vil kommunerne med Sundhedsaftalen?

Nationale initiativer vedrørende det nære sundhedsvæsen
Oplæg ved Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL
Som oplæg til en fælles plenumdrøftelse holdt Jacob Meller fra KL et oplæg om de initiativer vedrørende det
nære sundhedsvæsen, som pågår på nationalt niveau. Udover en gennemgang af de konkrete initiativer og
udvalgsarbejder havde oplægget til formål at uddrage de udviklingstendenser som udviklingsarbejderne
peger i retning af med henblik på, at kommunerne kan få et indblik i, hvad vi formentlig skal ruste os til at
håndtere.
Jacob Meller gennemgik følgende centrale udvalgsarbejder, som pågår på nationalt niveau (se eventuelt
nærmere i de slides fra oplægget, som er udsendt):


Plan for det nære sundhedsvæsen: Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er
i opstartsfasen og med et bredt kommissorium, hvorfor det endnu er vanskeligt at se præcis, hvor
udvalgsarbejdet peger hen. Der arbejdes for, at udvalgsarbejdet ikke ”blot” bliver en sammenfatning
af nedenstående udvalgsarbejder men derimod en mere langsigtet plan for det nære
sundhedsvæsen. Der er i den forbindelse bl.a. behov for en afklaring af, hvilke opgaver, som kan
forventes at ligge i de enkelte sektorer. På kronikerområdet kunne en del af dette eksempelvis være
i form af en strategi for kronikerområdet, hvor et stigende antal kronikere og sygehuscentraliseringer
eksempelvis kan medføre at opgavefordelingen mellem sektorer kan ændre sig.



Kræftplan 4: Arbejdet med udvikling af Kræftplan 4 omhandler overordnet set håndtering af
nuværende udfordringer og fremtidige behov på kræftområdet, hvor fokus bl.a. er på tidlig
opsporing. Kræftplanen forventes klar i juli 2016.



Lægedækningsudvalg: Lægedækningsudvalget behandler lægedækning både i forhold til almen
praksis og sygehuse og skal ud fra en analyse af lægedækningen give anbefalinger ift. at understøtte
en bedre fordeling af lægeressourcer på tværs af landet.



Udvalg vedrørende kommunal medfinansiering: Modellen for den kommunale medfinansiering
evalueres. Hovedpunkter i evalueringen er udvikling af de regionale incitamenter (eksempelvis via
justering af regionale lofter), efterregulering, mere gennemsigtig afregning for kommunerne samt
differentiering af den kommunale medfinansiering (der ses på alder og diagnoser som mulige
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kriterier for differentieret kommunal medfinansiering). Samlet set er håbet, at arbejdet kan bidrage
til større budgetsikkerhed og gennemskuelighed for kommunerne samt styrke det kommunale
incitament til forebyggelse.


Følgegruppe vedrørende Den Ældre Medicinske Patient: Følgegruppen skal medvirke til udviklingen
af en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Der er allerede udmøntet en
akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene, men områder mere rettet mod
kommunerne behandles ligeledes; det drejer sig bl.a. om faste læger på plejecentre,
medicinhåndtering og generelt bedre sammenhæng på tværs af sygehuse, almen praksis og
kommuner. Handlingsplanen skal efter planen være færdig i foråret 2016.



Demens: Der skal udvikles en national handlingsplan for demens. Udvalgsarbejdet har bl.a. fokus på
forebyggelse og inddragelse af pårørende. Et fagligt forarbejde er i gang, og handlingsplanen
forventes offentliggjort til efteråret 2016. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvordan midlerne
afsat på området (470 mio. kr. i 2016-2019) forventes udmøntet, men det bliver formentlig som
puljer, der skal søges.

Afslutningsvis opsummerede Jacob Meller de hovedtendenser/emner, som kan udledes af ovenstående
igangværende initiativer. Det drejer sig om:
 Lægebetjening ved almen praksis: Der er behov for en afklaring af, hvilke opgaver praktiserende
læger skal løse og hvordan lægedækning sikres. På den kommunale bane drejer det sig bl.a. om
lægebetjening af plejehjem, sygebesøg og akutfunktioner.
 Ensartethed: Almen praksis, regioner, patientforeninger med flere efterspørger ensartet kvalitet i de
kommunale tilbud.
 Tværkommunale samarbejder.
 Nye opgaver/opgaveoverdragelse: Der er behov for afklaring af hvilke opgaver, der skal løses hvor
og af hvem. Dette kan også danne grundlag for fremtidig opgaveoverdragelse og klarere rammer for
samarbejdet med almen praksis.
 Inddragelse af borgere og pårørende.

Plenumdrøftelse på baggrund af oplæg
Plenumdrøftelsen lagde ud med en bredere diskussion af inddragelsen af lokale politikere/kommuner i de
nationale arbejder, hvor KL repræsenterer kommunerne. Fra lokal politisk side er der et ønske om at vide
mere om, hvilken retning de forskellige udvalgsarbejder peger hen og et ønske om bedre mulighed for at
komme med input til KL i forbindelse med dette arbejde. Det er vigtigt med dialog, så de lokale politikere kan
blive klogere på, hvad KL arbejder for på nationalt niveau, ligesom KL kan blive klogere på de lokale ønsker
og behov. I forhold til KL’s mandat i de igangværende nationale forhandlinger henviste Jacob Meller til, at
KL’s udspil ”Sammen om sundhed” fra efteråret 2015 udgør KL’s mandat i de nationale forhandlinger;
udspillet blev bl.a. behandlet i de lokale KKR og godkendt i KL’s bestyrelse og politiske udvalg.
Problemstillinger vedrørende kommunal medfinansiering blev herefter taget op. Klynge Vest gjorde
opmærksom på, at kommunerne ved overflytninger mellem afdelinger/sygehusenheder ofte betaler dobbelt
for indlæggelser, og mere generelt blev der efterlyst mere gennemsigtighed i den kommunale afregning. KL
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er opmærksom på problemstillingen med dobbeltbetaling for indlæggelser og målet er, at overflytninger
inden for en region kun tælles som én indlæggelse. Mht. den manglende gennemsigtighed i den kommunale
afregning så indgår dette som et centralt element i udvalgsarbejdet om kommunal medfinansiering. I
forlængelse af dette blev differentiering af den kommunale medfinansiering taget op; diagnoser som
instrument til at variere den kommunale medfinansiering umiddelbart en meningsfuld løsning, men
diagnoser som differentieringsløsning kan blive uigennemsigtig og svær at styre i praksis. Alder fremstår
derimod som en mere simpel løsning. Fra Klynge Vest blev dog bemærket, at i forhold til en differentiering
udelukkende ud fra alder skal der være opmærksomhed på, at nogle kommuner har mange svage ældre,
mens andre kommuner har en større andel raske og ressourcestærke blandt de ældre.
I forhold til lægedækning blev det bemærket, at manglen på læger i Nordjylland er en vedvarende
problemstilling, hvor der er behov for konkret handling. Jacob Meller bemærkede, at KL arbejder på alle de
muligheder der er i forhold til overenskomst for almen praksis, justering af lovgivning etc. Der blev i den
forbindelse spurgt til, om et landsdækkende praksisplanudvalg har været drøftet politisk, da manglende
lægedækning i vid udstrækning er et spørgsmål om geografisk fordeling af lægerne på landsplan; der var dog
ikke kendskab til, at dette skulle have været drøftet politisk. Relateret til manglende lægedækning blev det
derudover nævnt, at nogle kommuner oplever, at mange læger lukker for tilgang, hvilket måske har
sammenhæng til det store antal flygtninge, som skal håndteres i almen praksis; denne problemstilling bæres
med til KL.
Vedrørende opgaveglidning/opgaveoverdragelse mellem sektorer blev det nævnt, at mange opgaver kan
klares af kommunalt personale (eksempelvis blodprøvetagning) bl.a. med henblik på at aflaste de
praktiserende læger. Det er dog helt centralt, at der følger ressourcer med, ligesom opgaveglidning uden
forudgående aftaler skal undgås. Der er her behov for en forbedring, så opgaveoverdragelse altid sker i god
tid via en struktureret dialog med regionen.
Afslutningsvis opsummerede Anders Broholm nogle af de punkter, der kunne tages med tilbage til KL,
herunder bl.a.:





Der er flere problemstillinger i forhold til afregning af den kommunale medfinansiering (bl.a.
manglende gennemsigtighed) og økonomisk fordeling (bloktilskudsfordeling og brug af puljer).
Opgaveoverdragelse sker ofte uden aftaler, hvilket skal forbedres.
Manglende lægedækning giver store problemer og løsningen med oprettelse af regionsklinikker er
utilfredsstillende pga. stor løbende lægeudskiftning disse klinikker.
KL skal have større fokus på inddragelse på politisk niveau. En oplagt mulighed er at indkalde de
lokale kommunale SKU-politikere til årlige møder med KL.

Hvad optager de nordjyske kommuner på sundhedsområdet?
Som optakt til en fælles drøftelse i plenum drøftede klyngerne hver for sig følgende spørgsmål:



Hvilke udfordringer af tværkommunal interesse oplever de enkelte kommuner/klynger på
sundhedsområdet?
Hvordan kan vi kommunalt bidrage til løsning af disse udfordringer (eventuelt via
fælleskommunale/tværsektorielle tiltag)?
3
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Klyngedrøftelserne mundede ud i nedenstående punkter, som blev præsenteret i plenum.
Klynge Midt


Mental sundhed – hvor er vi ift. ligestilling mellem psykisk og somatisk? Dette skal tages op i
forbindelse med midtvejsrevision af sundhedsaftale.



Der er behov for samarbejde med Regionen om de svære borgere, som vi tager hjem.



Der er behov for at pulje midler, så der kan etableres og udvikles tilbud til borgere, der ikke
passer ind i eksisterende tilbud. Psykiatriens Hus som eksempel.



Der er behov for vidensdeling mellem kommunerne bl.a. i forhold til skolebørns mentale
sundhed. Hvor får vi startet disse snakke om sundhed internt i kommunerne?



”Svingdørspatienter” – der skal være tilbud til patienter med mange diagnoser.
Klynge Syd



Der ligger en udfordring i at etablere lighed i sundhed og ligestilling mellem psykiatri og somatik.
En udfordring ligger eksempelvis i manglende nærhed til tilbud, da psykiatriske patienter kan
have svært ved at bevæge sig til Aalborg.



Genoptræningsplaner på psykiatriområdet giver udfordringer: Har vores medarbejdere de
nødvendige kompetencer? Er den ”traditionelle” holdtræning velegnet til psykiatriske borgere?
Er medarbejderne på det psykiatriske område omvendt opmærksomme på somatiske
udfordringer?



Lægeområdet: Der er flere udfordringer i forhold til at sikre lægedækning, nødvendigt
samarbejde med læger og henvisning til kommunale tilbud. Derudover rammer vi ved
centralisering af kommunale tilbud hurtigt 15 km-grænsen for afstanden til borgerens
praktiserende læge. I patientøjemed er det bedst med familielæge, men det er ikke sikkert, at
det kan være sådan fremover.



Efter omlægninger på Sygehus Himmerland er der bekymring ift. kvaliteten på det lokale
sygehus. Sygehus Himmerland er til gengæld ved at bidrage med at ”stå mere i front” i forhold til
akuttilbud. Et tværkommunalt samarbejde med fokus på løsninger er ved at komme op at køre
med Sygehus Himmerland.



Vederlagsfri fysioterapi: Der er behov for at få mere kontrol med henvisninger og økonomi, også
fordi vi kommunalt ofte kender borgeren godt.
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Klynge Vest


Der er en udfordring mellem kommuner, region og stat i forhold til at finde ud af
arbejdsfordeling på sundhedsområdet. Der er behov for en forventningsafstemning og balance
mellem økonomi og opgaver. Kommunerne er villige til at overtage opgaver, men det kræver en
afklaring i forhold til ansvar.



Tilgængelighed til almen praksis er en stor udfordring, og regionsklinikkerne som løsning
medfører manglende kontinuitet især for kronikere og kræftramte. Brug af den økonomiske
gulerod til at sikre lægedækning er tilsyneladende ikke nok, da den allerede er i brug.



Genindlæggelser – er der en relation til manglende færdigbehandling på sygehus inden
udskrivelse?



Manglende rehabiliteringsplaner fra sygehus ift. kræftpatienter opleves som et problem. Men vi
har også som kommuner et kommunikationsproblem ift. at få gjort opmærksom på tilbud.



Psykiatri og misbrug udgør store udfordringer, og der er brug for større bidrag fra regionen.



Lange afstande til sundhedstilbud tærer på de svage borgere. Kommuner og region skal være
skarpere på behovet for nærhed.



Fokus på lægernes kommende overenskomstforhandling.
Klynge Nord



Opgaveglidning mellem kommuner og region (bl.a. ift. psykiatriske borgere) er en generel
udfordring, der ikke er kontrol over. Kommunerne vil gerne overtage opgaver, så længe
ressourcerne følger med.



Forebyggelse: Det er en udfordring at få sat forebyggelse på dagsordenen – kan der etableres
politisk opbakning til at lave langsigtede løsninger? Hvordan kan der bl.a. sikres bedre
forebyggelse på alkoholområdet?



Manglende lægedækning: Hvordan kan der sikres bedre fordeling af lægerne på landsplan? Der
må tænkes i alternative løsninger.



Supersygehus – hvordan tager vi hånd om borgerne, når de kommer hjem? Ikke alle borgere er i
kontakt med kommunen efter en indlæggelse, og nogle af disse borgere mangler redskaber til at
mestre deres situation.



Frivillighed – hvordan tackler vi det? Samarbejdet med de frivillige foreninger kan styrkes, og der
kunne eventuelt tænkes i frivillighedsråd, som uddeler midler.
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I den efterfølgende plenumdrøftelse blev det nævnt, at den problemstilling vedrørende manglende
genoptræningsplaner, som Klynge Vest rejste, eventuelt med fordel kan rejses i
Sundhedskoordinationsudvalget.
I forhold til vederlagsfri fysioterapi nævnte Ole Stavad som medlem af samarbejdsudvalget for fysioterapi, at
han havde det indtryk, at det var lykkedes at få mere styr på økonomien på området, bl.a. pga. dialog med
lægerne om henvisning. Men Ole ville meget gerne have input, såfremt denne opfattelse var forkert. Fra
både Klynge Syd og Klynge Nord blev nævnt, at man i hvert fald ikke er i mål med hensyn til at få kontrol med
udgifterne.
Afslutningsvis nævnte Anders Broholm, at nogle af emnerne fra klyngedrøftelserne kan tages med i
overvejelserne i forhold til revision af Sundhedsaftalen.

Hvad vil kommunerne med Sundhedsaftalen?
Da vi er omtrent halvvejs i den nuværende sundhedsaftaleperiode, er det naturligt at gøre status på arbejdet
med sundhedsaftalen og se fremadrettet på, hvad vi kommunalt vil med sundhedsaftalen.
Indledningsvist redegjorde Anders Broholm kort for de hidtidige erfaringer med arbejdet med den
nuværende sundhedsaftale. Vi har en ambitiøs sundhedsaftale med mange projekter, men med øje for den
økonomi og mandskabstimer, der er til rådighed, er der også behov for en realistisk prioritering. Derudover
kan vi konstatere, at sundhedsaftalens projekter nogle gange overhales af udefrakommende udvikling,
ligesom den stigende brug af nationalt definerede puljer vanskeliggør den langsigtede planlægning, som en
flerårig sundhedsaftale kræver.
Vibeke Olesen orienterede kort om processen for revision af sundhedsaftalen, som først behandles i
Sundhedskoordinationsudvalget 27. maj, herefter på Sundhedskoordinationsudvalgets Midtvejskonference
og møder i de politiske forankringsgrupper den 9. juni, hvorefter Sundhedskoordinationsudvalget på sit møde
den 29. september tager endeligt stilling til revisionen. I relation til Sundhedskoordinationsudvalgets
Midtvejskonference gjorde Anders Broholm opmærksom på, at programmet udover oplæg om det
kommende supersygehus også omhandler børneområdet. Der kan derfor i kommunerne måske med fordel
tænkes i en bredere kommunal deltagelse end ”blot” sundhedspolitikere, da også skoleområde etc. kan være
relevant.
I forbindelse med midtvejskonferencen var der interesse i at få psykiatri mere på dagsordenen – både i
forhold til kommunale og regionale udfordringer. Programmet til midtvejskonferencen er imidlertid allerede
presset, men det blev nævnt, at området alternativt kan betones i forhold til revision af sundhedsaftalen,
ligesom det kan være et emne til et kommende sundhedspolitisk dialogforum. Ved behandling af
psykiatriområdet på sundhedspolitisk dialogforum kunne det være relevant at tænke i en bredere
deltagerkreds i form af kommunalpolitikere fra beskæftigelses- og socialområdet samt eventuelt
deltagelse/oplæg fra regionen. Som et andet muligt emne til et kommende sundhedspolitisk dialogforum
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blev nævnt, at lokale folketingspolitikere kunne inviteres med henblik på at drøfte, hvordan nationale
problemstillinger/dagsordener kan påvirkes.
Fra Aalborg Kommune blev nævnt, at der er behov for flere tværkommunale/tværsektorielle projekter, hvor
kommuner og region puljer midler sammen. Fra Læsø Kommune var der opbakning til fælles projekter, men
det blev understreget, at det i den forbindelse er vigtigt for projekternes holdbarhed, at der også bakkes op
om sådanne fælles projekter, når man sidder i de interne budgetforhandlinger i de enkelte kommuner.
Afslutningsvis blev nævnt, at Sundhedskoordinationsudvalget på sin studietur primo december 2015 var
blevet inspireret af en såkaldt tværsektoriel udredningsenhed (TUE) etableret i et samarbejde mellem
Københavns Kommune og Region Hovestaden; her samarbejder regionalt ansatte speciallæger og
kommunalt ansatte sygeplejersker om hurtig udredning af ældre medicinske patienter. Dette havde bl.a.
resulteret i større tryghed hos de pågældende borgere. Det blev derfor aftalt, at der administrativt ses på
muligheden for et lignende projekt i en nordjysk kontekst.
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DAGENS PROGRAM
08.30-08.35: Velkomst
08.35-09.40: Nationale initiativer i forhold til det nære sundhedsvæsen
09.40-09.55 Pause

09.55-11.15: Hvad optager de nordjyske kommuner på sundhedsområdet?
11.15-11.30: Pause
11.30-12.15: Hvad vil kommunerne med Sundhedsaftalen?
12.15-12.30 Opsamling på dagens program
12.30-13.00: Frokost
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NATIONALE INITIATIVER
IFT. DET NÆRE
SUNDHEDSVÆSEN
v/ Jacob Meller Jacobsen, chefkonsulent i KL
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HVAD OPTAGER DE
NORDJYSKE KOMMUNER
PÅ
SUNDHEDSOMRÅDET?
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PRAKTISK RAMME FOR
KLYNGEDRØFTELSERNE
 Vi vil høre, hvad der optager jer i jeres respektive kommuner/klynger med
følgende overordnede spørgsmål:


Hvilke udfordringer af tværkommunal interesse oplever de enkelte kommuner/klynger på
sundhedsområdet?



Hvordan kan vi kommunalt bidrage til løsning af disse udfordringer (eventuelt via
fælleskommunale/tværsektorielle tiltag)?

 Ordstyrer


I skal gerne have en ordstyrer på plads for at holde styr på jeres drøftelser



I skal også gerne udpege en til at fremlægge en opsummering af jeres drøftelser i plenum

 Hver klynge har deres eget lokale til klyngedrøftelser (ca. 30 minutter):





Klynge Nord – Her
Klynge Midt – Mødelokale 1
Klynge Vest – Mødelokale 3
Klynge Syd – Mødelokale 4
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KLYNGE NORD
•
•
•
•
•
•

Opgaveglidning mellem kommuner og region – bl.a.
ift. psykiatriske borgere
Forebyggelse – tænke over det som en længere proces
Kunne der skrides ind ift. alkoholforbrug i offentlige
rum?
Regionsklinikker i Aalborg – lidt svært at forstå
Supersygehus – tage hånd om borgere derfra
Frivillighed – hvordan takler vi det? Frivillighedsråd
som uddeler midler? Hvordan håndterer vi nye
opgaver?

KLYNGE SYD
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KLYNGE MIDT
•
•
•
•
•

Mental sundhed – hvor er vi ift. ligestilling mellem
psykisk og somatisk? Vi er blevet klogere på området
Samarbejde med Regionen om de svære borgere som
vi tager hjem
Pulje midler så vi kan få etableret og udviklet tilbud til
borgere der ikke passer ind i eksisterende tilbud
Behov for vidensdeling – skolebørns mentale
sundhed, hvor får vi snakket sundhed internt i
kommunerne, autisme tilbud i Aalborg Kommune, mv.
Svingdørspatienter – der skal være tilbud til dem også

Psykiatri – lighed i sundhed, både på somatik og psykiatri, en
udfordring
Genoptræningsplaner på psykiatriområdet – udfordringer på det
området. Har vores medarbejdere de nødvendige kompetencer?
Visitering til sundhedsydelser for psykiatriske borgere
Holdtræning – egnet til psykiatriske borgere?
Er medarbejderne på det psykiatriske område opmærksomme på
somatiske udfordringer?
Lægestrukturen – dækning, struktur og samarbejde. Henvisning til
kommunale tilbud.
Decentral struktur vs. Central struktur – 15 km grænse
Patientøjemed – bedst med familielæge, men ikke sikkert at det kan
være sådan fremover
Tværkommunalt samarbejde – med fokus på løsninger. Er ved at
komme op at køre på Sygehus Himmerland.
Bekymring ift. lokal sygehus – kvaliteten. I modstrid med
sundhedsaftalen?
Forebyggelse – vederlagsfri fysioterapi koblet sammen med
rehabilitering. Loft på vederlagsfri fysioterapi.

KLYNGE VEST
•
•
•
•
•
•

•
•

Udfordring mellem kommuner, region og stat ift. at finde ud af
arbejdsfordeling
Tilgængelighed til almen praksis – bl.a. regionsklinikker
Genindlæggelser – manglende færdigbehandling på sygehus?
Manglende rehabiliteringsplaner fra sygehus ift.
kræftpatienter – også et kommunikationsproblem hos os som
kommuner
Psykiatri, misbrug – store udfordringer, og manglende økonomi
Villige til at overtage opgaver i kommunerne – kræver afklaring
ift. ansvar
Lange afstande til sundhedstilbud tærer på de svage borgere
Fokus på lægernes kommende overenskomstforhandling

HVAD VIL
KOMMUNERNE MED
SUNDHEDSAFTALEN?
KKR
NORDJYLLAND

SUNDHEDSAFTALEN
 Realistisk prioritering


Vi har haft det som en målsætning fra start for vores sundhedsaftale at den
skal være ambitiøs – men vi har også erfaret i løbet af perioden, at vi også
skal være realistiske. Vi bliver nødt til at prioritere og acceptere hvad der
realistisk er gennemføreligt.

 Udefrakommende påvirkninger
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Sundhedsaftalens projekter bliver nogen gange overhalet af
udefrakommende udvikling (nye retningslinjer, nye nationale puljer, mv.)
Der ses en tendens til stigende brug af nationalt definerede puljer/midler
som kan vanskeliggøre langsigtet planlægning, som f.eks. en sundhedsaftale
med et 4-årigt sigte. Hvordan håndterer vi dette?

SUNDHEDSAFTALEN
 ‘Flowet’ mellem de udpegede politikere på sundhedsområdet og
byrådene


Hvordan sikrer vi, at de rigtige informationer og inputs flyder mellem os
som udpegede politikere på sundhedsområdet og jer som
byrådsmedlemmer?

 Mål med sundhedsaftalen


Hvilke mål har vi med sundhedsaftalen?

 Udfordringer
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Hvilke udfordringer skal sundhedsaftalen fremadrettet bidrage til at løse?

SUNDHEDSAFTALEN

 KL – tendenser






KKR
NORDJYLLAND

Lægebetjening v. almen praksis
Ensartethed
Tværkommunalt samarbejde
Nye opgaver kommer fortsat til
Inddragelse af borgere og pårørende

KLYNGE NORD
•
•
•
•
•
•

Opgaveglidning mellem kommuner og region – bl.a.
ift. psykiatriske borgere
Forebyggelse – tænke over det som en længere proces
Kunne der skrides ind ift. alkoholforbrug i offentlige
rum?
Regionsklinikker i Aalborg – lidt svært at forstå
Supersygehus – tage hånd om borgere derfra
Frivillighed – hvordan takler vi det? Frivillighedsråd
som uddeler midler? Hvordan håndterer vi nye
opgaver?

KLYNGE SYD
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

KLYNGE MIDT
•
•
•
•
•

Mental sundhed – hvor er vi ift. ligestilling mellem
psykisk og somatisk? Vi er blevet klogere på området
Samarbejde med Regionen om de svære borgere som
vi tager hjem
Pulje midler så vi kan få etableret og udviklet tilbud til
borgere der ikke passer ind i eksisterende tilbud
Behov for vidensdeling – skolebørns mentale
sundhed, hvor får vi snakket sundhed internt i
kommunerne, autisme tilbud i Aalborg Kommune, mv.
Svingdørspatienter – der skal være tilbud til dem også

Psykiatri – lighed i sundhed, både på somatik og psykiatri, en
udfordring
Genoptræningsplaner på psykiatriområdet – udfordringer på det
området. Har vores medarbejdere de nødvendige kompetencer?
Visitering til sundhedsydelser for psykiatriske borgere
Holdtræning – egnet til psykiatriske borgere?
Er medarbejderne på det psykiatriske område opmærksomme på
somatiske udfordringer?
Lægestrukturen – dækning, struktur og samarbejde. Henvisning til
kommunale tilbud.
Decentral struktur vs. Central struktur – 15 km grænse
Patientøjemed – bedst med familielæge, men ikke sikkert at det kan
være sådan fremover
Tværkommunalt samarbejde – med fokus på løsninger. Er ved at
komme op at køre på Sygehus Himmerland.
Bekymring ift. lokal sygehus – kvaliteten. I modstrid med
sundhedsaftalen?
Forebyggelse – vederlagsfri fysioterapi koblet sammen med
rehabilitering. Loft på vederlagsfri fysioterapi.

KLYNGE VEST
•
•
•
•
•
•

•
•

Udfordring mellem kommuner, region og stat ift. at finde ud af
arbejdsfordeling
Tilgængelighed til almen praksis – bl.a. regionsklinikker
Genindlæggelser – manglende færdigbehandling på sygehus?
Manglende rehabiliteringsplaner fra sygehus ift.
kræftpatienter – også et kommunikationsproblem hos os som
kommuner
Psykiatri, misbrug – store udfordringer, og manglende økonomi
Villige til at overtage opgaver i kommunerne – kræver afklaring
ift. ansvar
Lange afstande til sundhedstilbud tærer på de svage borgere
Fokus på lægernes kommende overenskomstforhandling

HUSK
SKU’SMIDTVEJSKONFERENCE!
DEN AFHOLDES
D. 9. JUNI 2016
KKR
NORDJYLLAND
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SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

NATIONALE INITIATIVER
PÅ SUNDHEDSOMRÅDET
Oplæg f. Sundhedspolitisk dialogforum, Region Nordjylland

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Agenda

INDSÆT EMNE

1. Det politiske ophæng – finanslov og økonomiaftale
2. Nationale initiativer
3. Tendenser

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Det politiske ophæng

INDSÆT EMNE

- Økonomiaftalen for 2016
- Finanslovsaftalen for 2016
- Satspuljeaftalen for 2016-2019

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Nationale initiativer
Plan for det
nære
sundhedsvæsen

Demens

Kræftplan 4
5 arbejdsgrupper

Følgegruppe
ældre
medicinske
patienter

Lægedækningsudvalg

Udvalg KMF

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Handlingsplan for den ældre medicinske
patient
- Akutpakke mod overbelægning på de medicinske afdelinger
- Faste læger på plejecentre og medicingennemgang
- Opfølgende hjemmebesøg
- Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre
- Fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen
- Politisk aftale inden sommerferien
Perspektiver
- Implicit: Fortsat overdragelse af nye (behandlings)opgaver
- Adgang til læger
- Standardisering (af kommunale akutfunktioner)?

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

kommunal praksis

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

kommunal praksis

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

kommunal praksis

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

National handlingsplan for demens
- National handlingsplan for demens i alt 470 mio. kr. (50 mio. kr. i 2016, 140
mio. kr. årligt i 2017-2019)
- Fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget.
forskningsindsats samt inddragelse af og støtte til pårørende.
- Sundhedsstyrelsen udarbejder et fagligt forarbejde (januar-juni).
- National handlingsplan for demens drøftes i satspuljekredsen i efteråret
med henblik på offentliggørelse i okt. 2016.
Perspektiver
- Pårørendes ressourcer og begrænsninger

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Kræftplan IV
- Nuværende udfordringer og fremtidens behov på kræftområdet
- Mere ensartet kvalitet i indsatsen
- Opsporing, udredning, behandling og rehabilitering
- Kræftplan IV klar i juli
Perspektiver:
- Fokus på borgere og pårørende – endnu i opstart med brede drøftelser
- Forebyggelse – hvor langt kan vi gå vedr. den strukturelle forebyggelse?

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Lægedækningsudvalg
• Analyse af fordelingen af læger på tværs af landet: Geografiske forskelle i
antal læger fordelt på specialer, besatte/ubesatte hoveduddannelsesforløb,
optaget på medicinstudiet på tværs af landet mv.
• Relevante forhold som fx lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet, ledige og
ubesatte stillinger på sygehusene mv. inddrages i analysen.
• Anbefalinger ift. at understøtte en bedre fordeling af lægeressourcerne på
tværs af landet.
Perspektiver:
• Læger nok men match og geografisk fordeling skæv
• Kan kommunale kapaciteter betyde noget for rekruttering?

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Justering af kommunal medfinansiering
•
•
•


Regionale lofter
Efterregulering
Gennemsigtighed i afregningen
Differentiering af den kommunale medfinansiering

Perspektiver:
• Budgetsikkerhed i kommunerne
• Styrke det kommunale incitament til forebyggelse

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

Udvalg om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen

INDSÆT EMNE

•
•
•
•
•

Alle taler om det nære sundhedsvæsen!
Mange konferencer (KL, Dagens Medicin, Dansk Sygeplejeråd)
Sophie Løhde: ”Jeg ved godt at jeg skylder…planen bliver ikke bedre end
det, som parterne fylder ind”.
De praktiserende lægers vision: 1.500 flere praktiserende læger i 2025 og
3000 flere praksispersonaler.
National konsensus om mål, opgaver og struktur? Kan vi rykke nu?

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Kommissorium er bredt
•
•
•
•

Bedre samarbejde
Rette kompetencer til rette opgaver
Ensartet kvalitet
Digital understøttelse og brug af data

Perspektiver
- Lægebetjening v. almen praksis – vi skal have en afklaring – her og/eller i
OK17!
- Hvad er opgaven? Nu og fremadrettet?
- kronikerområdet – hvad er strategien for de mange kronikere?
- Ensartethed og tværkommunalt samarbejde

NATIONALE INITIATIVER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

INDSÆT EMNE

Tendenser
- Lægebetjening v. almen praksis
- Ensartethed
- Tværkommunalt samarbejde
- Nye opgaver kommer fortsat til
- Inddragelse af borgere og pårørende
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Hvordan kan vi markedsføre Frederikshavn kommune og
Ungebyrådet?
v/Birgit Hansen
Frederik Mølkjær
Andersen (HTX),
Kasper Hugger
(STX),
Frederik Friis
(Privatskolen i
Sæby)
Rasmus Vittrup
Pedersen
(Privatskolen i
Sæby)
Noter:
Rikke Gundersen

Temagruppen drøftede emnet med afsæt i følgende spørgsmål:

-

Hvordan får vi gjort nuværende og kommende borgere / unge opmærksom
på at Frederikshavn er et godt sted at bo?
Hvordan vækker vi flere unges interesse for at deltage i Ungebyrådet hvordan skal vi informere om det arbejder, der sker i ungebyrådet?
Hvad fik jer til at vælge at deltage i ungebyrådet?

På hvilke medier skal vi kommunikere, for at nå ud til I unge?
Facebook
Facebook er et godt medie at kommunikere på for at nå de unge. Men de
unge bruger det kun til at få information på. Og for sikre at informationen
skiller sig ud fra mængden, er det vigtigt at den indeholder humor, gode
billeder og ironi.
I temagruppen er der et par unge, som allerede følger feeds med politisk
indhold, og deres erfaring er, at det vigtigt med en vekslen mellem seriøse
opslag og oplag af humoristisk karakter.
Der er i temagruppen stor enighed om, at hvis vi ønsker at komme mere aktivt
i kontakt med de unge, er Facebook ikke mediet - ej heller andre sociale
medier. Hvis de unge skal bidrage aktivt til en debat, komme med input til
planer/aktiviteter m.m., så skal vi have fysisk fat. Vi skal ud i skolerne og lave
en face to face-aktivitet med de unge. Vi skal også – efter temagruppens
mening - være opmærksomme på, at mails med spørgeskemaer ofte bliver
overset i mængden, eller udskudt og dermed glemt.
Temagruppen konkluderer at det er svært at få de unge aktiveret i en offentlig
debat på Facebook, også selv om det er et relevant for dem.
Aktiv deltagelse i ungebyrådet
Temagruppe tilkendegiver at deres interesse for at deltage i Ungebyrådet
beror på:

-

muligheden for at få indflydelse,
muligheden for at drøfte forskellige emner

Behovet for at få fokus på de unges vilkår i Frederikshavn kommune
Hvis flere unge skal interessere sig for Ungebyrådet peger temagruppen på
muligheden for at købe reklameplads på Facebook. Ligesom plakater, på
steder hvor de unge færdes, vil gøre andre unge opmærksom på
Ungebyrådets eksistens. Ligesom den kan opfordre flere unge til at deltage
for at øge deres indflydelse på ungeområdet i Frederikshavn kommune.
Temagruppen foreslår at Ungebyrådsmøderne postes på kommunens
Facebook, så Ungebyrødderne kan ”Synes godt om” og dele med venner.
Hvilket kan medvirke til øget synlighed. Men temagruppen vil også gerne
opfordre byrådet/ de politiske udvalg til at huske at kreditere ungebyrådet for
deres input.
Frederikshavn kommune – er godt sted at bo
For at øge de unge interesse for at blive boende i Frederikshavn kommune er
det vigtigt, at der er et godt socialt liv.
Temagruppen giver udtryk for, at de er nødt til at flytte for kunne få sig en
uddannelse, så de synes det er vigtigere at gøre en indsats overfor den
aldersgruppe, der er på vej til at stifte familie, og som ønsker at flytte til et
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laves en kampagne, hvor de som er flyttet tilbage til kommunen optræder som
ambassadører, og som har fokus på de ting, der er vigtige for den
aldersgruppe – gode skoler og børnehaver, fed bolig for ingen penge m.m.
For at de unge skal få lyst til at flytte tilbage, anbefaler temagruppen, at der
skabes mere synlighed omkring de spændende virksomheder og jobs, som
findes i kommunen.
Og for de unge, som ønsker at blive boende i kommunen mens de
videreuddanner sig, er det vigtigt med god infrastruktur – at det er let og
hurtigt at komme frem og tilbage til bl.a. Aalborg. Men også internt i
kommunen, så de unge let kan komme frem og tilbage til
uddannelsesinstitutionerne.
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Hvordan får vi flere af jer unge mennesker ud på Palmestranden
og i lystbådehavnene
v/Anders Brandt Sørensen og Flemming Rasmussen
Heino Lunnemann
Nielsen
(Strandby),
Rasmus Bang
Walther
(Strandby)
Noter:
Gitte Hyttel

I Frederikshavn Kommune har vi 100 km. kystlinje, flere lystbådehavne og
dejlige strande. Ser unge dette som et potentiale, kommer I her og hvordan
kan vi opgradere strande, kyster og lystbådehavne i forhold til det I unge
efterspørger?
Palmestranden
- Der skal være mulighed for aktiviteter, der er mere actionpræget:
vandski, baderinge, jetski/vandscooter (vandsportsaktiviteter, der tit er
at finde sydpå). Kommunen kan sørge for at de rette tilladelser er på
plads, således at en privat aktør kan gå direkte i gang med at etablere
det som en forretning/erhverv. Heino og Rasmus kender måske nogen
i Strandby, som kunne være interesseret i at drive en sådan forretning.
-

Prioriter og understøt Palm Beach Party: Disse aktiviteter kan være
med til at indfri potentialet om mere aktivitet på Palmestranden. Man
kunne udbygge konceptet til en weekend eller to gange i
sommerferien. Eks. som Læsø, hvor man har 2 faste
”havnefester”/weekends om året. Melding fra Palm Beach Party: Det
var et stort arbejde at søge tilladelser - kunne man gøre det lettere fra
kommunen side?

-

Flere strandturneringer (fodbold, volley, håndbold) på palmestranden,
måske kunne man slutte skoleåret af med årlig turnering mellem
skolerne/de ældste klasser?

-

Nye faciliteter der gør, at man kan bruge stranden på en gråvejrsdag:
trampoliner, en multibane ved siden af stranden

-

Parkeringspladsen er indrettet usmart, det er svært at komme ind og
ud

Lystbådehavnene
-

Hver havn er speciel og har sine unikke kvaliteter. Havnene skal satse
på det de har muligheder for at udvikle. Man kunne lave en nem
vejviser til aktiviteter langs kysten, på de forskellige havne, hvad kan
man besøge og hvad kan man se.

-

Rønnerhavnen: Der er dødt dernede efter kl. 21.00. Når vi er der
fisker vi fra molen eller kigger på både. Campingpladsen kunne være
oplagt at samarbejde med. Marken ved det gamle ishus eller området
mellem palmestranden og havnen kunne bruges som overnatning eks.
i forbindelse med Palm Beach Party.

-

Aalbæk havn: Ishuset lukker kl. 21.00 - det er irriterende. Der er ikke
meget at lave.
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-

Strandby havn: Mange unge mødes i havnen om sommeren eller på
skolens areal. Vi bader i havnebassinet i den del af havnen, hvor der
er joller (det er sjovt fordi man kan lave hop og spring). Kunne være
fint med små trampoliner til udspring. Knækket (ved de store
bådhoteller) er et samlingssted, der er læ og grill som vi benytter. På
havnen er der en virksomhed som lejer både ud. Man kan leje en lille
(under 15 knob) båd for 600 kr. for en hel dag, hvis man er over 18 år
Det gør det muligt, også for dem der ikke har båd selv, at sejle fx til
Hirsholmene.

-

Sæby havn: Er der ikke så tit, vi bruger den til fiskeri.

Nye ideer:
- Sats på friluftsturisme. Der er mange muligheder for aktiviteter i
naturen, fiskeri (jagt), skydning, mountainbike etc. Noget som mange
unge vil synes er fedt – men der er bare mange der ikke kender
mulighederne. Kommunen kunne måske understøtte dette ved at lave
forhåndstilladelser, så det blev nemt at gå i gang med at drive en
virksomhed, der satsede på det. Der findes mange, der er engageret
indenfor friluftsaktiviteter i fritiden – måske kunne kommunen
invitere/søge efter nogen der vil gå i gang med at arrangere aktiviteter
og ture. Eks. har man på Læsø ”Seadog”, der arrangere ture på
vandet - se sæler, fiske etc.
-

Langs kysten er der forskellige muligheder for aktiviteter. Eks. er
stranden ved Jerup bred og god at køre motor cross på – kunne man
lave forskellige strand-race turneringer? Unge kunne bygge deres
eget transportmiddel eller tune en havetraktor! Andre steder kunne
man lave flere udendørs turneringer fx i floor ball.
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Hvordan forbedrer vi I unges sundhed ?
v/Anders Broholm
Christine Overby
Bertelsen (10.
klasse),
Emma Nicoline
Christensen
(Gærum/Ravnshøj),
Philip Liljendal
Smidstrup
(Frydenstrand),
Rúni Samuelsen
(HTX),
Signe Alsted
Mathiasen (10.
klasse),
Signe Bonde
Tronsen
(Ungdomsskolen)
Noter:
Marianne Lessél

Rygning (Cigaretter, Snus, E-cigaretter)
Fortæl de unge hvad det koster at ryge. Det virker bedre, end at fortælle, at
man kan blive syg af at ryge. Få nogle unge ex-rygere til at fortælle om de
fordele, de oplever ved at være stoppet med at ryge. Fortæl om alt det
skadelige ved snus – de unge ved ikke hvordan det virker. Fortæl om hvor
dårlige ens tænder bliver af at bruge snus. Det bliver måske svært at få et job
med dårlige tænder.
Psyke - m ental Sundhed
Sørg for, at kontaktlæreren holder samtale med eleverne min. 1 gang om
måneden.
Kontaktlæreren skal være en som kender eleven. Det skal være ok at skifte
kontaktlærer, hvis kemien mellem elev og lærer ikke fungerer.
Motion
Indfør fysiske aktiviteter i 10. klasse og på gymnasierne midt på dagen i ca.
10 minutter. Det vil give ny energi til eleverne. Opfordre til at cykle i skole og
give motionsrabat. Hvis man cykler i skole, så får man fx rabat i kantinen.
Der skal en belønning til for at eleverne gør noget - gerne økonomisk.
Udendørs fitness. Opfordrer alle motionscentrene til at give studierabat til de
unge.
Alkohol – et problem at de unge drikker så meget.
De unge skal oplyses mere om konsekvensen ved at drikke så meget, og det
skal ske allerede på 6. og 7. klassetrin. Der bliver taget mange billeder til
fester. Evt. kan man også fortælle om konsekvenser ved, at ens arbejdsgiver
kan se billeder af en når man er fuld. Dilemma på gymnasierne, her tjener
elevrådet på at sælge alkohol til festerne.
Kost
Skolerne skal tilbyde sund mad og det skal være billigere end den usunde
mad.
Sund mad på skolen (sodavand skal være dyrere end vand, den usunde
sodavand dyrest, vandglas ved hanen gratis). Eleverne skal lære om
næringsindholdet i kosten - hvad er sund/usund mad, bl.a. i
hjemmekundskab, men også fysik- og kemitimerne kan anvendes.
Fritidsaktiviteter
Foreningerne – evt. i samarbejde med Ungdomsskolen - skal ind
Ungdomsskolens 10. klasse og på gymnasierne. Her skal foreningerne
fortælle om alle deres tilbud.
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Hvordan ser et godt ungemiljø ud?
v/Christina Lykke Eriksen og Kristina Lilly Frandsen
Jacob Boltau
(Sæby Fritids- og
ungdomsklub),
Jimmi Jørgensen
(FUF),
Mads Gall
Stenbakken
(Hotspot),
Maise Kristensen
(Bangsbostrand),
Victor Andreasen
(Privatskolen)
Noter:
Tove Varmløse

Snakken var med baggrund i en tanke, at de unge om nogle år sku tænke
tilbage på: ”Hvor var det fedt at være ung i Frederikshavn Kommune. Det er
bare det bedste sted!”
De unge savner et sted at gå hen – når man er 15 og 16+.
Det er ikke fedt at gå i klubben når man er 16 år – føler der bliver kigget på en
– og i øvrigt er der så meget ballade og stoffer deroppe lige nu – så nu er der
ikke et decideret samlingssted – hvor vi kan holde fest eller hænge ud. Så
der er ikke så meget at lave.
Byen har gode rammer – vi skal udnytte mulighederne - områderne er her.
Der er masser af steder rundt i byen, hvor vi kan mødes – palmestranden,
grønt område ved søsportshavnen, banerne ved Bangsbo. Det ville være fedt,
hvis der også var et samlingssted i midtbyen, eks. en netcafe.
I Sæby – der går vi mest bare rundt i byen – ikke nogen specielle steder vi
hænger ud. Skaterne fra Sæby kører til Aalborg for at skate, det ville være
fedt, hvis der var et sted i Frederikshavn, hvor der ku skates, eks. i
Rådhusparken. I Rådhusparken ville det være fedt, hvis der var et par
højtalere og fri wifi – da musik tiltrækker unge – og får de unge til at samles.
Så er der måske nogen der tager en fodbold med – og så kan man spille lidt.
Jimmi inviterede unge til at gå ind i rollespil og teater – der er der masser af
plads til unge mennesker. De er aktive og lavet både arrangementer i
gågaden og på Knivholt. De savner flere unge.
Med baggrund i snak om, at de unge ikke opdager de koncerter, der er her i
byen – var der et forslag om at der blev lavet en gruppe på facebook ”Ung i
Frederikshavn”, hvor der fortælles, hvad der sker i kommunen.
Ide om et ungdomsnetværk blev fremlagt – og det synes de unge lød
spændende. Der sker alt for lidt på tværs af skolerne – og det er
superhyggeligt at være sammen med unge fra de andre skoler. Lige nu er der
ikke et fælles elevråd, så det er den årlige fodboldturnering, der sikrer lidt på
tværs. Det ku være dejligt med flere ting med de andre skoler.
Det er ikke længere ”cool” at være en af bøllerne – der bliver ikke set op til
dem mere. SSP rundt på skolerne er rigtig godt – og de unge tror det har en
god effekt. Men der er meget hash og coke i byen – men man ved, hvem det
er der gør det. Lige nu er det som om at alle skal prøve, men det er noget
man skal holde sig fra. Tror det ville være godt med mere politi i nattelivet for
at forebygge – og få mere fokus på misbrug.
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 13. april 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i
Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016.

Sagsnummer:
Forfatter:
Karina Juul Sundvall
Emne:
Sygefraværsstatistik
Frederikshavn Kommune

2013

2014

2015

2016

Januar

6,93

6,23

6,35

6,51

Februar

6,52

5,72

6,68

7,64

Marts

4,81

6,04

6,94

5,91

April

4,17

4,73

4,85

Maj

4,22

4,71

4,37

Juni

4,22

4,44

4,6

Juli

3,43

3,75

3,45

August

3,88

4,48

4,22

September

5,12

5,91

5,57

Oktober

5,06

5,6

5,77

November

5,73

6,2

6,49

December

5,25

5,43

5,7

Gennemsnit

4,93

5,26

5,4

6,66
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i
Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra marts 2015 til og med marts
2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Mar.
2015

Apr.
2015

Maj
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Nov.
2015

Dec.
2015

Jan.
2015

Feb.
2015

Mar.
2016

Gennem
snit

Ejendom.

8,35

4,62

4,36

4,04

4,61

5,43

6,86

7,53

7,99

5,61

6,23

8,04

5,26

6,04

Økonomi og Personale

2,79

2,11

0,82

1,26

0,97

1,27

1,88

0,98

1,70

1,16

3,52

3,35

3,78

1,83

Park og Vej.

6,95

3,21

3,25

4,48

3,82

4,89

6,05

4,16

4,63

4,30

2,81

3,72

2,74

4,24

Teknik og Miljø

3,97

3,84

3,87

6,19

4,12

3,19

3,54

3,46

5,48

2,90

2,91

4,81

2,40

3,90

Udvikling og

2,98

0,00

0,00

0,65

0,00

0,00

0,97

0,00

1,44

1,24

1,11

0,00

0,33

0,68

Familie

3,19

1,97

2,55

4,04

2,76

3,83

5,40

5,89

5,43

5,01

6,13

7,74

5,06

4,77

Dagtilbud- og Fritidstilbud

1,65

0,64

1,44

1,59

1,70

1,71

5,13

3,22

3,94

2,12

2,28

4,49

3,48

2,69

Børn og Skole

6,67

4,71

4,10

4,29

2,51

4,37

6,01

5,78

6,64

5,72

6,66

7,56

6,18

5,54

Arbejdsmarked

7,33

3,36

3,63

3,87

2,38

2,25

4,41

5,80

6,10

4,17

6,55

7,32

4,38

4,75

Bibliotek og Borgerservice

5,99

4,14

1,59

2,93

2,21

2,34

4,09

5,42

4,45

3,60

5,30

6,19

5,10

4,12

Fritidstilbud/Kultur og Fritid

1,65

0,64

1,44

1,59

1,70

1,71

5,13

3,22

3,94

2,12

2,28

4,49

3,48

2,69

Ungeenhed

6,74

5,31

5,67

6,66

4,69

3,00

5,56

8,34

7,50

6,81

9,27

7,37

6,28

IT, Digitalisering og

3,52

1,14

1,09

2,06

1,19

1,72

2,33

0,14

3,83

1,03

3,40

3,78

5,14

2,34

Sundhed og Pleje

7,40

5,53

5,24

5,25

4,04

4,76

6,08

6,24

6,76

6,76

7,47

7,95

6,81

6,14

Ledelsessekretariat

0,69

0,70

0,00

0,00

0,00

0,82

1,95

1,39

0,00

0,67

3,19

1,47

4,64

1,20

Social- og

4,57

2,66

2,67

2,00

2,44

2,31

5,23

4,48

3,55

3,31

3,18

2,95

3,28

3,28

9,39

7,03

5,49

4,59

3,90

5,16

5,93

7,75

8,98

7,45

7,78

10,83

6,77

6,96

Erhvervssekretariatet

5,66

Velfærdsteknologi

Sundhedsmyndighed
Handicap og Psykiatri

Bemærkninger til ovenstående statistik
Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret
fraværsprocent, LPT171” den 13. april 2016.
Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste
arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.
Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation,
Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob,
Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er
ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.
Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i
overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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