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1 (Åben) SUU budgetopfølgning 30 Apr. 2016
Sags ID: EMN-2016-01376
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Center for økonomi og personale har i samarbejde med Centerchefer og
Direktør foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Sundhedsudvalgets
område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder
og priser) gennemregnet.
På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke
omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de
omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser,
eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.
Sundhedsudvalgets korrigerede driftsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016
332,5 mio. kr. ekskl. overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger).
Det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2016 er opgjort til 329,5 mio.
kr. og dermed forventes et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr.

Sundhedsudvalgets korrigerede anlægsbudgetramme udgør pr. 30. april 2016
1,5 mio. kr. og de forventede udgifter estimeres til 1,5 mio. kr. ekskl.
overførte overskud fra 2015 (hensat på bankbøger
De hensatte beløb på bankbøger både under drift og anlæg indgår ikke i
budgetopfølgningens estimater og konklusioner, idet disse, iht.
økonomiudvalgets beslutning, ikke er en forbrugsmulighed i 2016, og henstår
alene som en evt. fremtid option. følgende beløb henstår fra 2015:
(Drift - overført overskud fra 2015 (bankbøger) 3,3 mio. kr.)
(Anlæg - overført overskud fra 2015 1,5 mio. kr.)

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:
At Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender
denne til videre behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, og fremsender den til videre
behandling i Økonomiudvalget.

Bilag



SUU opfølgning 30 04 16 (1322096 - EMN-2016-01376)
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2 (Åben) SUU budgetforslag 2017
Sags ID: EMN-2016-01414
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.
Sundhedsudvalget behandlede på sit møde d. 10-05-16 budgetoplægget og
på denne baggrund blev der udfærdiget i budgetforslag (vedhæftet som
bilag), der blev sendt til høring i respektive råd og til udtalelse i Med-udvalg.

Tidligere beslutninger
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udvalgets forslag til budgetoplæg sendes til høring/udtalelse.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til det foreløbig oplæg.

Udvalg: Handicaprådet
Dato: 30-05-2016
Handicaprådet har ingen bemærkninger til budgetoplægget.
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Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.
Indkomne høringssvar og udtalelser er ligeledes vedhæftet som bilag.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Budgetforslaget drøftet, og anbefales videresendt til Byrådets behandling.

Bilag








SUU budgetforslag 2017 (1325486 - EMN-2016-01414)
Udtalelse fra Tandplejen til SUU budgetforslag 2017 (1330497 - EMN2016-01414)
Udtalelse fra Sundhedstjenesten til SUU budgetforslag 2017 (1330496
- EMN-2016-01414)
Udtalelse fra LokalMED STA til SUU Budgetforslag 2017 (1330529 EMN-2016-01414)
Udtalelse fra CenterMED CSP vedr. SUU budgetoplæg 2017 (1331007 EMN-2016-01414)
CenterMED Familie - udtalelse vedr SUU budget 2017 (1335188 EMN-2016-01414)
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3 (Åben) Status medfinansiering maj 2016
Sags ID: EMN-2016-01377
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 5 måneder, i forhold til det
periodiserede budget.
I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et mindreforbrug på 2,1 mio.
kr.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag



Medfinansiering Maj 2016 (1322131 - EMN-2016-01377)
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4 (Åben) Orientering om aftale om implementering af decentralisering af
sygebesøg og samtaleterapi
Sags ID: EMN-2016-01296
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resumé
Sundhedsudvalget orienteres her om, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en aftale om,
at decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi kan starte op som en
midlertidig ordning i en 2 årig periode.
I aftalen beskrives rammerne for, hvordan aftaler om sygebesøg og
samtaleterapi kan flyttes ud af den centrale overenskomst og i stedet
forhandles regionalt.
Aftalens vilkår
Aftalen betyder, at Praksis Plan Udvalget inden udgangen af 3. kvartal har
mulighed for at indgå aftaler om decentraliseringen af sygebesøg og
samtaleterapi for en periode på to år. Såfremt det efter de to år ikke er muligt
at indgå nye varige aftaler om samme områder – vil midler og
bestemmelserne falde tilbage til den centrale overenskomst.
Aftalen om anvendelse af, de årligt 200 mio. kr. på landsplan til løft af
praksisområdet – i Nordjylland svarende til 10 mio. kr. årligt fra kommunerne
og 10 mio. fra regionen vil i givet fald også bortfalde.
RLTN og PLO er ligeledes enige om en række bestemmelser, som kan
anvendes i en underliggende aftale. Kommunernes Landsforening (KL)
anbefaler, at disse bestemmelser bruges i en underliggende aftale, og Danske
Regioner vil anbefale regionerne det samme.
Den fremadrettede proces
Ovenstående medfører følgelig en noget presset proces ift. at få indgået
aftaler om sygebesøg og samtaleterapi inden udgangen af 3. kvartal.
I den forbindelse sker der nu en politisk orientering i kommunerne.
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Økonomiske konsekvenser for de nordjyske kommuner
På baggrund af DUT-nøglen (Det udvidede Totalbalanceprincip) angives her
de nordjyske kommuners andel af de midler, der skal afsættes til
forhandlingerne om den underliggende aftale:
Kommune

DUT-nøgle

Beløb

2015*
Brønderslev

0,621

621.000

Frederikshavn

1,085

1.085.000

Hjørring

1,158

1.158.000

Jammerbugt

0,666

666.000

Læsø

0,035

35.00
0

Mariagerfjord

0,734

734.000

Morsø

0,395

395.000

Rebild

0,483

483.000

Thisted

0,796

796.000

Vesthimmerlands

0,684

684.000

Aalborg

3,521

3.521.000

I alt

10,178

10.178.000

*jf. tabel G.1.12, Kommunalstatisktiske Meddelser 2014

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) Ansøgninger fra foreninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18, 2. uddeling 2016
Sags ID: EMN-2016-00348
Sagsbehandler: Louise Pedersen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Der er i alt modtaget 43 ansøgninger fra foreningerne på i alt 1.019.630 kr.
Det samlede beløb til udbetaling i 2016 er 1.594.072 kr.
Det samlede beløb til de indstillede ansøgninger vedr. 2. runde 2016 er
525.173 kr. (Beløbet er inkl. § 18 tilskud, som er sendt retur til Frederikshavn
Kommune fra foreninger)


5 ansøgninger indstilles til udvalgets behandling



29 ansøgninger indstilles til udvalgets orientering



1 ansøgning forelægges udvalget uden indstilling



7 ansøgning indstilles til afslag



1 ansøgning er trukket tilbage

Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling:
Red Barnet, Familieoplevelsesklub, Etablering og aktiviteter, 30.000 kr.
Barnets Blå Hus, Etablering og aktiviteter, 20.000 kr.
Frelsens Hær Frederikshavn, Leje af lokaler, udflugter, aktiviteter og
julehjælp, 99.000 kr.
Dansk Røde Kors Frederikshavn, Julehjælp og julekomsammen for frivillige,
74.000 kr.
Frelsens Hær Skagen, Julehjælp, Åbent Hus og udflugter, 84.000 kr.
Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering:
Støtte- og Krisevagten for Frederikshavn, Kørselsgodtgørelse, 1.500 kr.
Diabetesforeningen, Lokalforeningen Frederikshavn, Udflugter og
aktiviteter, 8.000 kr.
Dansk Handicap Forbund Skagen, Udflugter, 4.000 kr.
Hjerteforeningen Lokalkomité, Frederikshavn, Udflugter, 4.000 kr.
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Mission Afrika Genbrug, Østervrå, Udflugter, 4.000 kr.
Udviklingshæmmedes Landforbund, ULF, Kursus, 5.000 kr.
Café Tumlingen, Lokaleleje og aktiviteter, 6.000 kr.
Ældre Sagen, Lokalafdelingen og Frederikshavn og Læsø, Drift af
Herreværelset, 4.000 kr.
Klub Aktiv Strandby, Højskoledag, 4.000 kr.
Ældre hjælper ældre i Sæby, Transport af frivillige, 2.500 kr.
Din genbrug, Mission Afrika, Skagen, Arrangement, 2.500 kr.
Sæby Billardklub, Socialt Samvær, 4.000 kr.
Hyggeholdet, Dybvad Ældrecenter, Arrangementer, 4.000 kr.
Dansk Handicap Forbund, Frederikshavn og Sæby, Udflugter, 2.500 kr.
Børns Voksenvenner, Udflugter og aktiviteter, 5.500 kr.
Sydbyens Venner, Aktiviteter, 3.000 kr.
Hjernesagen, Frederikshavn og Læsø, Aktiviteter, 5.000 kr.
Gærum Ældreklub, Udflugter og arrangementer, 5.000 kr.
Venligboerne Frederikshavn, Drift og udflugter, 9.000 kr.
KOL Netværksgruppen, Frederikshavn, Udflugter og aktiviteter, 4.000 kr.
Netværkscaféen Kræftens Bekæmpelse, Udflugt, 4.000 kr.
Lokalhistorisk Forening for Lyngså og omegn, Udflugt, 4.000 kr.
Børn, Unge og Sorg, Drift af café i Frederikshavn, 10.000 kr.
Centerrådet, Rådhuscentret, Udflugter og aktiviteter, 8.000 kr.
Polio Foreningen og Ulykes Patientforeningen Vendsyssel, Kursus og
kursusophold for hjælpere, 7.000 kr.
Støtteforeningen Fontænehuset, Frederikshavn, Drift, 3.800 kr.
Foreningen Livsvilje, Udflugter, 4.000 kr.
Frederikshavn Firmaidrætsklub, Etablering af aktivitet, 10.000 kr.
Frivilligt Samråd i Sæby og Omegn, Frivillig fredag, 4.000 kr.
Ansøgning uden indstilling
FIT DEAL
Foreningen søger om tilskud til to yderligere aktiviteter. Har fået tildelt 25.000
kr. til aktiviteter ved 1. uddeling 2016.

Ansøgninger, som indstilles til afslag:
Røde Kors Sæby, Besøgstjenesten:
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Foreningen indstilles til afslag, da Røde Kors Sæby, Besøgstjenesten søger
tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.
Præstbro Seniorklub:
Foreningen indstilles til afslag, da Præstbro Seniorklub søger tilskud til de
samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.
Frederikshavn Seniorer:
Foreningen indstilles til afslag, da Frederikshavn Seniorer søger tilskud til de
samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.
Bedre Psykiatri, Vendsyssel:
Foreningen indstilles til afslag, da Bedre Psykiatri, Vendsyssel søger tilskud til
de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.
SIND Frederikshavn Lokalforening og SIND Ungdom Frederikshavn:
Foreningen indstilles til afslag, da SIND Frederikshavn og SIND Ungdom
Frederikshavn søger tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved
1. uddeling 2016.
Centerrådet Støtteforeningen Dagcenter Ingeborgvej:
Foreningen indstilles til afslag, da Centerrådet Støtteforeningen Dagcenter
Ingeborgvej søger tilskud til de samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved
1. uddeling 2016.
Ventilen Frederikshavn:
Foreningen indstilles til afslag, da Ventilen Frederikshavn søger tilskud til de
samme aktiviteter, som de fik tilskud til, ved 1. uddeling 2016.
Ansøgning trukket tilbage:
SIND Ungdom:
Tilskud til SIND Ungdom er søgt af SIND Lokalforening Frederikshavn. SIND
Ungdom trækker derfor ansøgningen tilbage.
Birgitte Kvist og Louise Pedersen deltager under punktet.

Indstilling

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget


godkender administrationens valg af tildeling af beløb over 10.000 kr.



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


meddeler afslag til Røde Kors Sæby Besøgstjenesten, Præstbro
Seniorklub, Frederikshavn Seniorer, Bedre Psykiatri, Vendsyssel, SIND
Frederikshavn Lokalforening og SIND Ungdom Frederikshavn,
Centerrådet Støtteforeningen Dagcenter Ingeborgvej og Ventilen
Frederikshavn



Drøfter og beslutter ansøgning fra FIT Deal

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sundhedsudvalget besluttede vedr. ansøgninger
Over 10.000 kr.:
 De 3 ansøgninger vedr. julehjælp godkendes, idet julehjælpsuddelerne inviteres til et
dialogmøde med sundhedsudvalget i efteråret.
 De 2 øvrige ansøgninger godkendes
Under 10.000:
 taget til orientering
Uden indstilling:
 Der gives afslag til Fit Deal, men Fit Deal inviteres til en snak med Sundhedsudvalget
om samarbejdet mellem sundhedsområdet og Fit Deal
Til afslag:
 Indstillingen tiltrædes.

Bilag






§18 2. uddeling 2016
2016-00348)
§18 2. uddeling 2016
2016-00348)
§18 2. uddeling 2016
2016-00348)
§18 2. uddeling 2016
EMN-2016-00348)
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6 (Åben) Foranalyse – konkurrenceudsættelse af Tandplejen
Sags ID: EMN-2016-01430
Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen
Ansvarligt center: Familie
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.
Tandplejen d. 25. april. Foranalysen er vedhæftet som bilag, suppleret af et
notat udarbejdet på baggrund af spørgsmål fra styregruppen.
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. den
kommunale Tandpleje, eller om Tandplejen skal fortsætte driften som i dag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget
beslutter om:
a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af
fremmed aktør skal fortsættes, hvilket vil betyde, at der
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igangsættes en nærmere analyse og afklaring af model.
b) Den kommunale Tandpleje skal fortsætte den nuværende drift model, hvor
Tandplejen inddrager brug af fremmed aktør til at løse den samlede opgave i
Orto-afdelingen, for at sikre rationel brug af andre faggrupper i Tandplejen og
for at sikre faglighed og bedst mulig økonomisk løsning af opgaven.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sendes i høring i ÆR og HR og til udtalelse i CenterMED inden endelig
beslutning.

Bilag




Notat til Sundhedsudvalget - tillæg til behandling Foranalyse
Tandplejen, endelig version (1326742 - EMN-2016-01430)
Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TANDPLEJEN april 2016
(1326669 - EMN-2016-01430)
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7 (Åben) Vision og pejlemærker for Sundhedspolitik 2017 - 2020
Sags ID: EMN-2016-00269
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på mødet den 9. februar besluttet at igangsætte en proces, der
fører frem mod en ny Sundhedspolitik for perioden 2017 – 2020.
Arbejdet er nu nået til den fase, hvor Sundhedsudvalget skal udpege retningen for
politikkens vision og pejlemærker. Sundhedsudvalget har inviteret øvrige
byrådsrepræsentanter til at deltage i denne drøftelse.
En projektgruppe bestående af repræsentanter fra kommunens relevante centre, har
afdækket hvilke faglige udviklingsretninger og brændpunkter, der ses på
sundhedsområdet frem mod 2020. I mødet vil essensen af denne faglige afdækning og
mulige fokuspunkter blive præsenteret.
På baggrund heraf skal der ske en politisk drøftelse og en prioritering af vision og
pejlemærker, der kan give trækkraft og sætte fælles retning for sundhedsarbejdet i
Frederikshavn Kommune.
Vision og pejlemærker vil efterfølgende blive afprøvet på borgermøder og møder med
forskellige interessenter.
Arbejdet med ny Sundhedspolitik kan følges på
http://frederikshavn.dk/Sider/Arbejdet-med-ny-Sundhedspolitik-for-2017-.aspx

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget drøfter og indleder valg af
pejlemærker og vision for Sundhedspolitik 2017 - 2020
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pejlemærker drøftet. Administrationen arbejder videre med input.
Sagen genoptages som planlagt i augustmødet.
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8 (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.

Indstilling til Socialudvalget den 1. juni 2016 og Sundhedsudvalget
den 7. juni 2016
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at
 Socialudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler ”Værdighedspolitik for
ældreplejen i Frederikshavn Kommune” inklusive redegørelse til
ministeriet til Byrådets godkendelse
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der efter ministeriets godkendelse iværksættes et arbejde med at
udmønte indsatsområder i værdighedspolitikken i en konkret
handleplan som drøftes med rådene

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget
Dato: 04-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Udkastet drøftet og sendes til høring/udtalelse som indstillet.
Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup
Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler forslaget, og ser frem til at der snarest muligt udarbejdes en
handleplan for opnåelse af de anførte mål i politikken.
Udvalg: CenterMED, Center for Sundhed og Pleje Dato:23-05-2016
Udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje:
CenterMED roser det store og flotte stykke arbejde, der er lagt i denne politik. Den er
meget fyldestgørende. CenterMED opfordrer til, at billedet med to vinglas udskiftes, da
alkoholmisbrug er et stigende problem. CenterMED opfordrer i stedet til at anvende et
billede, hvor der udføres en eller anden form for aktivitet, da det er vigtigt at bevæge sig.

Udvalg: Handicaprådet
Dato: 30-05-2016
Handicaprådet anbefaler forslaget uden bemærkninger.
Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.
Udvalg: Socialudvalget
Indstillingen tiltrædes.

Dato: 01-06-2016

Beslutninger:
Værdighedspolitikken anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag




Værdighedspolitik for Ældreplejen med layout (1314958 - EMN-201600170)
Redegørelse for anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje 2016
(1327328 - EMN-2016-00170)
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9 (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:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
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

Udvalg: Ældrerådet Dato: 19-05-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet kan konstatere, ud fra den tidligere beslutning i Sundhedsudvalget, at der
allerede er truffet beslutning om, at der skal arbejde videre med model 1, og at
mulighederne i model 2 undersøges nærmere.
Ældrerådet anbefaler direktørens indstilling, men ser dog med forundring på, at
Ældrerådet er inddraget meget sent i processen, hvor udvælgelsen allerede er foretaget.
Udvalg: Handicaprådet
Dato: 30-05-2016
Handicaprådet støtter op om social- og sundhedsdirektørens indstilling.
Fraværende: Dorte Svendsen samt suppleant, Susanne Jensen samt suppleant, Jørgen
Tousgaard samt suppleant og Rikke Løgtved Bruus samt suppleant.

Beslutninger:
Udvalget ønsker at bibeholde model 1.
Et flertal ønsker at få muligheder i model 2 undersøgt nærmere, hvilket ikke
kan tiltrædes af socialdemokraterne (Irene Hjortshøj, Brian Kjær og Kenneth
Bergen)

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)

Sundhedsudvalget - 07-06-2016 15:30

Side 22 af 25



Udtalelse fra LokalMED STA til SUU Foranalyse Phønix (1330545 - EMN2016-00525)
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10 (Åben) Orientering om etablering af frivilligcenter
Sags ID: EMN-2016-00382
Sagsbehandler: Louise Pedersen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Formanden vil på mødet give en mundtlig orientering om sit møde med i frivilligcentret
torsdag den 2. juni 2016.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker, at Frivilligcentret skal dække hele kommunen. Bestyrelsen
skal være demokratisk valgt og uden geografisk binding.
Udvalget anmoder om at få en plads i bestyrelsen.

Bilag
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11 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer
Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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Udtalelse til sundhedsudvalget, Frederikshavn kommune
26/5-2016
Den kommunale Tandpleje ser meget positiv på Sundhedsudvalgets overvejelser mht. at afsætte ekstra
ressourcer til Tandplejen
I tandplejen vil de ekstra ressourcer have en stor indflydelse på den udvikling, samt ekstra indsats, der
forventes af en kommunal tandpleje mht. effektivitet, formidling, forebyggelse og sundhedsfremme.
Tandplejen i Frederikshavns kommune er gennem det sidste år blevet mødt med nogle svære udfordringer på
flere områder. Vores ortodontiafdeling (bøjleklinik) har gennem længere tid ikke haft held med at rekruttere
en fastansat specialtandlæge, hvilket har medført en ekstra udgift, da den daglige drift derfor varetages af
specialtandlægekonsulenter. Der er som følge af denne uheldige situation opstået et efterslæb, som vi på alle
måder forsøger at efterkomme. Skal denne byrde nedsætte, vil der være brug for flere ressourcer, så der kan
komme flere hænder på klinikassistent området. Hvis efterslæbet kan imødekommes, vil stilling som
fastansat specialtandlæge formentlig også blive mere attraktiv.
En del af det beløb som sundhedsudvalget overvejer at afsætte til Tandplejen, vil blive kanaliseret over i
vores Special- og omsorgstandpleje. Vi har en stadig voksende tilgang af patienter på disse områder.
Sammenløbende med den voksende tilgang, er behandlingernes kompleksitet også steget. Der er i større grad
ældre borgere med egne tænder, som skal vedligeholdes, så der opnås sunde forhold i mundhulen, og derved
også nedsat risiko for følgesygdomme. Der er i omsorgstandplejen stor fokus formidling, forebyggelse og
sundhedsfremme, specielt for borgeren og plejepersonalen, så vi kan nå bredt ud på sundhedsområdet. Den
øgede tilgang af patienter i specialtandplejen og den voksende udfordring mht. flygtninge har medført, at der
i højere grad er behov for behandlinger i narkose. Narkosbehandling er oftest en ressourceafvejning, da
anden behandling ikke har været mulig, eller behandlingsbehovet er for stort. I narkosebehandling bliver
tandsættet saneret uden der opstår ubehag for borgeren. Det ekstra behov for narkosebehandling har medført
en stigende økonomisk udgift, hvorved de ekstra ressourcer vil blive gladelig modtaget.
Vi er en tandpleje i udvikling med høje ambitioner om, at kunne stille de mest tilfredsstillende tilbud på
tværs af vores børne- og voksenpatienter. Vi håber derfor på at få muligheden for at realisere og efterkomme
nogle af de udfordringer vi står overfor.
Med venlig hilsen
Tandplejen, Frederikshavn kommune
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Udtalelse til sundhedsudvalget, Frederikshavn kommune.

25/5 2016
Sundhedstjenesten ser meget positivt på sundhedsudvalgets forslag om, at tilføre ekstra ressourcer til
sundhedstjenesten.
I forhold til sundhedstjenesten vil de ekstra ressourcer have stor betydning, for det sundhedsfremmende
og forebyggende arbejde for børn og unge i Frederikshavn kommune.
En styrkelse af sundhedsplejens indsats i folkeskolen samt forslaget om, at arbejde sundhedsfremmende og
forebyggende med de unge, der har afsluttet folkeskolen er i fin tråd med vores arbejdsområde. Vi har
længe ønsket at kunne være mere til stede på skolerne samt lave flere sundhedsfremmende pædagogiske
aktiviteter. Altså flere ydelser af både generel og individuel karakter. På den måde kan vi være med til at
sætte spot på børn og unges fysiske, psykiske og sociale trivsel, så ulighed i sundhed kan forebygges og
trivsel øges generelt.
Efter folkeskolen ophør findes der på nuværende tidspunkt ingen forebyggende tiltag i forhold til de unge i
Frederikshavn kommune. Dette har vi længe ønsket, for at være med til at mindske ulighed i sundhed samt
fremme trivsel og udvikling hos unge. Det giver god mening i forhold til de unge, at koordinere en indsats
sammen med Sundhedscenteret. Derved kan sikres en sammenhængende tværfaglig indsats over for de
unge, hvor vi sammen kan hjælpe de unge med at træffe gode valg, forebygge risikoadfærd mm, alt
sammen for at skabe grobund for et sundt og godt liv.
De gode idéer står i kø. Vi håber på, at kunne få mulighed for at realisere nogle af dem til gavn for
kommunens børn og unge – Samt deres familier.

Med venlig hilsen
Sundhedstjenesten, Frederikshavn kommune &
Næstformand af Center MED Familie, Jeanette Nymark Johansen.
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Referat

Mødedato

Den 23. maj 2016

Emne

LokalMED Ekstraordinært Sundhed Træning og Aktivitet

Sted

Mødelokale 0.36 Rådhuset

Deltagere

Anne Marie Nielsen, Annette Weesgaard, Britt Sloth Bengtsen, Gitte
Christensen, Helle Yding Kooij, Irene Skinbjerg Hørby Frøsig, Jette
Nijland-Gjerrild, , Marianne Bagh Jørgensen (afbud), Stine Bro
Børglum, Susanne Thaarup,
Afbud: Lillian Nymark Larsen, Lisbeth Jessen, Anne Hedegaard
Referat: Helle Yding Kooij

Dagsorden

1.

Forundersøgelse af konkurrenceudsættelse af Træningscenter
Phønix

2.

Budgetforslag 2017

3.

Evt

Referat
1) Forundersøgelse af konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix

Beslutningen fra sundhedsudvalget er at arbejde videre med model 1
(spidsbelastningsmodel) og se nærmere på model 2 (at se på specifikke
diagnosegrupper som mulighed for at få løftet ved de private aktører)
Drøftelse af problematik med at denne løsning ikke løser problematikken med at ergo
ikke kan sendes til P – dette er en drøftelse der er vigtigt at vi får arbejdet videre med
internt.
Udtalelse til SUU:
Lokal MED Sundhed, Træning og Aktivitet finder det positivt at SUU har fravalgt model
3 og 4.
Lokal MED Sundhed, Træning og Aktivitet finder det positivt, at der vil arbejdes videre
med model 1. Ved at udvide model 1 til at omfatte flere grupper af borgere, skabes
yderligere mulighed for, at borgerne får rettidig indsats ift deres genoptræning, og
fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen øges - ligeledes til gavn for borgerne.
Ved at udvide model 1 i stedet for at vælge model 2 undgår man desuden de ulemper
og bekymringspunkter, der er ift model 2. Det drejer sig primært om, at kompetencerne
til avanceret niveau ikke kan opretholdes uden også at have de basale forløb, samt at
borgere med komplekse træningsbehov og behov for tværfagligt samarbejde vil være
særligt sårbare ift koordinering og samarbejde mellem flere leverandører.

Punkt 2 Budget
Socialudvalget har besluttet at der ikke skal udmøntes besparelser på socialudvalgets
område.
SUU. Susanne orienterer om hovedtrækkene i forslaget:
 Triagering i hjemmeplejen forslag om tilførsel af nogle af de midler der spares
på medfinanciering






Træning før operation: Forebyggende træning. Forslag om tilførsel af
ressourcer til træning af hofte- og knæartroseborgere – nogle skal træne hos
praktiserende andre på kommunale træningscentre
Vederlagsfri fysioterapi tilførsel for at dække den reelle udgift.
Grænseland: foreslås investering i det tværsektorielle samarbejde
Fokus på sundhedsfokus hos børn og unge. Der skal skabes et fokus på
sammenhængen mellem unge og de tilbud der findes på
sundhedscenterområdet.
Det vil være væsentligt at se på hvordan sundhedscentrene i endnu større
udstrækning kan lave målrettede indsatser for unge.

1 % produktivitetsstigning
Træning, Caspershus, Forebyggende hjemmebesøg og Sundhedscentre.
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Lokal MED Sundhed, Træning og Aktivitet finder det problematisk, at der peges på en
reduktion af budgettet inden for træningscentrene og sundhedscentrene. Begge
områder er kendetegnet ved markante årlige aktivitetsstigninger. Det forventes, at
denne aktivitetsstigning fortsætter med uformindsket styrke i årene fremover.
Der gøres opmærksom på, at den nye opgave med genoptræning til borgere med
psykiatriske problemstillinger ikke er en del af budgetoplægget. Implementeres denne
opgave, som der er lagt op til, vil det lægge yderligere pres på hele træningsområdet.
Lokal MED opfordrer derfor til, at denne yderligere 1 procent reduktion af budget for
træningscentrene og sundhedscentrene revurderes.
Punkt 3. Evt.
Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i hjemmepleje, sygepleje og plejehjem. Dette er
udfordret af at hoved-MED ikke godkendte det forslag CSP havde foreslået. Der skal
være endnu et ekstraordinært møde i CSP på torsdag.
Daghjemsforslaget er sendt i yderligere høring og skal behandles i socialudvalget i
begyndelsen juni måned. De personalemæssige forandringer er dog iværksat og
fortsætter som aftalt. Anette beretter om mødet med medarbejderne og centerrådet på
Ingeborgvej.
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Her er udtalelse fra CenterMED, Center for Sundhed og Pleje om Sundhedsudvalgets budgetoplæg.
CenterMED gør opmærksom på, at Sundhed, Træning og Aktivitet er et område med aktivitetstilførsel, og
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Notat til Sundhedsudvalget – uddybende spørgsmål i tilknytning til behandling af For-analyse Tanplejen

I forbindelse med den politiske følgegruppes behandling af For-analyse Tandplejen blev der rejst 2 punkter
til belysning inden analysens behandling i Sundhedsudvalget. De 2 punkter var:
1. Beskrivelse af Tandplejens aktiviteter i Skagen
2. Overvejelse af mulighederne for at bringe en spidsbelastnings-model i anvendelse, som den der er
kendt fra træningsområdet.
Punkterne er belyst nedenfor:

Ad 1. Beskrivelse af Tandplejens aktiviteter i Skagen
Tandplejen er åben på klinikken i Skagen to dage om uge – mandage fra kl. 08.00 - 17.00 og torsdage fra kl.
08.00 – 15.00. Der arbejdes 40 uger om året.
Belægningsforhold:
0-18 årige: 1430 børn
Omsorgspatienter: 19 patienter
Ortoopgaver løses på klinikken i Frederikshavn. Der er en del af de unge bosat i Skagen, som ønsker
tandbehandling i Frederikshavn, hvor de går på forskellige ungdomsuddannelser.
Personale
I alt personale på disse dage:
3 tandlægedage
1 tandplejerdag
4 klinikassistentdage.
Personalet indgår også i opgaveløsningen, og den faglige sparring med kollegaer på klinikken i
Frederikshavn. Der er medarbejdere, der er bosat i Skagen, i den øvrige del af kommunen og udenfor
kommunen (bl.a. i Randers)
Lønudgiften til aktiviteten i Skagen udgør aktuelt ca. 530.00 kr. årligt.
Materialer:
Der foretages indkøb sammen med klinikken i Frederikshavn– men et realistisk bud vil være, at der
forbruges i materialer til 0-18 årige samt omsorgspatienter ca. 62.000 kr. om året eksklusiv moms.
Inventar:
Der er indgået serviceaftaler med Nordenta samt Dentronic omkring klinikkens materiel. Der vil dog
derudover være uforudsete udgifter til den almindelige vedligeholdelse:
Nordenta: I alt kr. 25.900 kroner årligt eksklusiv moms.
Dentronic: I alt kr. 32.000 kroner årligt eksklusiv moms.

Priserne skal ses som udtryk for, at der er indgået en samlet aftale for klinikkerne i Skagen og
Frederikshavn.

Bygningsvedligeholdelse:
Bygningen er kommunalt ejet. Tandplejen har dog udgifter på ca. 25.000 kr. eksklusiv moms til
vinduespolering, håndværkerudgifter, el m.m. Der er netop pr. 1. oktober 2016 blevet indgået lejemål med
tandtekniker i et af klinikkens ledige lokaler, hvor der forventes en lejeindtægt på 2.000 kr. pr. måned.

Ad 2. Overvejelse af mulighederne for at bringe en spidsbelastnings-model i anvendelse, som den der er
kendt fra træningsområdet.
Spidsbelastningsmodellen fra træningsområdet, som den er beskrevet senest i For-analyse Træningscenter
Phønix (behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2016) indebærer, at opgaven i videst muligt
omfang varetages i kommunalt regi. Såfremt borgere henvist til fysioterapeutisk genoptræning med basale
problemstillinger, ikke kan tilbydes opstart på deres genoptræning rettidigt, kan borgeren vælge at
modtage træningen i privat regi.
Som det også fremgår af for-analysen, betales der kun for ydelser i privat regi i det omfang, kommunens
egen kapacitet ikke selv kan levere indenfor den aftalte tid for, hvornår genoptræning skal tilbydes. Der er
således forudsætninger om:
A. En præcist tidsfastsat ramme for hvornår ydelsen skal leveres
B. En forudsætning om at kommunens kapacitet fysisk og mandskabsmæssigt er udnyttet fuldt ud, og
der er tale om en spidsbelastningssituation.

Ad. A En præcist tidsfastsat ramme for hvornår ydelsen skal leveres
I forlængelse af den udarbejdede For- analyse for tandplejen skal det oplyses, at der ikke på samme vis som
på træningsområdet er en præcist tidsfastsat ramme for, hvornår ydelserne i tandplejen skal leveres, som
tilfældet er på træningsområdet. Ydelserne i tandplejen er hjemlet i Sundhedsloven, og de faglige
anbefalinger på området giver mulighed for forskellige modeller for, hvornår borgerne indkaldes.
På Karries-området arbejdes der med indkaldeintervaller, som tager udgangspunkt i patienternes normale
tandudvikling, og som suppleres med helt individuelle behovsbesøg. Der kan derfor være meget stor forskel
på hvornår, og hvor tit et barn eller en ung indkaldes, afhængig af den enkeltes tandsundhed og behov for
behandling og forebyggelse.
På special- og omsorgsområdet er det billedet, at patienterne visiteres og behandles på fuldstændig
individuel basis, fordi deres forhold er særlige og individuelle. Her er således heller ikke tale om bestemte
tidsfastsatte behandlingstidspunkter eller krav.

På Orto-området visiteres børn og unge af specialtandlæger i Orto-afdelingen efter henvisning og i tæt
samarbejde med Karriesafdelingens personale. Her er heller ikke særlige indkaldeintervaller, men
sundhedsstyrelsen har vejledninger om, hvor mange af en årgang der forventeligt modtager ortobehandling. Tandstatus og udvikling følges, og de kan være store tidsmæssige forskelle hos det enkelte
barn/unge for hvornår en evt. orto behandling bør iværksættes.
Generelt må det siges, at opgavernes tidsmæssige fastsættelse adskiller sig fra det, der er billedet på
Træningsområdet.

Ad B En forudsætning om at kommunens kapacitet fysisk og mandskabsmæssigt er udnyttet fuldt ud, og
der er tale om en spidsbelastningssituation.
I Tandplejen er der, som det fremgår af punktet ovenfor om Tandplejens aktiviteter i Skagen ikke tale om,
at den fysiske kapacitet udnyttes fuldt ud. Der er gode lokaler i Skagen, som ikke bruges udover det
beskrevne, og samtidig er de fysiske rammer og specialklinikkerne i Frederikshavn rigtig gode og
tilstrækkelige ift. antallet af patienter og behandlinger der varetages der.
På den mandskabsmæssige side, er der det personale, som den økonomiske rammer giver mulighed for,
men rammen er presset, og derfor er der i forbindelse med Sundhedsudvalgets indledende arbejde ift.
budget 2017 peget på behovet for at udvide rammen, så der kan sikres det fornødne personale til det
mange artede arbejde i tandplejen.
På Orto-området er det fortsat en udfordring, at sikre den fornødne specialtandlæge kapacitet, men der er
for nuværende et rigtig fornuftigt team af fast tilknyttede konsulenter ( brug af fremmed aktør), som købes
ind til de helt specifikke opgaver, som ikke kan løses af andet personale.
Det har været nødvendigt at gøre særligt brug af eksterne konsulenter til et antal behandlinger på området,
som har været efterslæb ift. en periode med vakant specialtandlægestilling og færre fast tilknyttede
konsulenter. Som det fremgår af For- analysen har den lokale leverandør på specialområdet ikke været
interesseret i opgaven til den pris, der har været rammen for opgavens løsning, og som andre kommuner
har fået løst tilsvarende opgaver til.
I det lys adskiller forudsætningen om at kommunens kapacitet fysisk og mandskabsmæssigt er udnyttet
fuldt ud sig fra billedet på Træningsområdet, og med det tvist, at der på Orto-området er tale om en
landsdækkende problemstilling ift. at sikre den fornødne faglige kompetence.

Vurdering:
Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående ikke, at der er grundlag for at etablere en
spidsbelastningsmodel som på Træningsområdet, men det forudsættes, at Tandplejen i lighed med
tidligere inddrager brug af fremmed aktør til at løse den samlede opgave i Orto-afdelingen, med så rationel
brug af andre faggrupper i Tandplejen som overhovet muligt, og for at sikre faglighed og bedst mulige
økonomiske løsning af opgaven.
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1. Introduktion til området
Den kommunale tandpleje består af tre hovedområder, nemlig børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen. Hvert hovedområde har nogle fælles, overordnede opgaver i form
af forebyggelse, undersøgelse og behandling. Omsorgstandplejen og specialtandplejen har derudover
nogle særlige opgaver i form af undervisning og samarbejde med de øvrige faggrupper og nøglepersoner omkring borgeren. Tandplejen er endvidere integreret i de eksisterende kerneydelser, som for
eksempel undervisning i skolen.
Frederikshavn Kommune udfører hele tandplejen på klinikker, der geografisk er placeret på Hangaardsvej i Frederikshavn, på Skagavej i Skagen og på specialklinikken Smilla på Parallelvej, som fysisk
hænger sammen med klinikken på Hangaardsvej. Tandplejen er fuldt ud kommunal, med undtagelse
af enkelte konsulenter på ortodontiområdet (tandregulering) for børne- og ungetandplejen.
I børne- og ungetandplejen har personalet en viden om barnets fysiske og psykiske udvikling og har
endvidere en pædagogisk evne til at skabe tryghed for såvel barnet som familien. Besøg og behandling udføres med udgangspunkt i barnets behov, og således opstår både tillid og tryghed.
Der er i tandplejen fokus på forebyggelse og formidling, idet de fleste behandlinger skyldes mangel herpå. Huller i tænderne opstår på grund af forkert kost eller dårlig tandbørstning, og tandplejen
hjælper derfor hele familien med den fornødne viden og undervisning. Det er særligt vigtigt for tandplejen, at der er tid til dialog med såvel barnet som dets forældre om både forebyggelse og behandling.
Ud over den almindelige tandpleje for børn og unge tilbyder den kommunale tandpleje også specialtandpleje. Det er et specialiseret tandplejetilbud for personer med svært fysisk eller psykisk handicap,
der ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud. Brugerne visiteres til at benytte den skærmende specialklinik Smilla. Her er et stort, tværfagligt samarbejde omkring brugeren mellem tandlæge,
plejepersonale, pårørende og andre nøglepersoner, der i forbindelse med et besøg på Smilla kan udføre såvel tandpleje som fodpleje, tage blodprøve og anden personlig pleje og behandling. Specialtandplejen har i skrivende stund 25 brugere under 18 år og 139 brugere over 18 år.
Endelig er der et tilbud om omsorgstandpleje for kommunens svageste, ældre borgere. Dette tilbud
er ligeledes for brugere, som ikke kan anvende det almindelige tandplejetilbud og derfor visiteres til
omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen tager ud i borgerens hjem og udfører den forebyggende behandling og mindre behandlinger såsom tandrensning. I tilfælde af større behandlingsbehov kan det
dog være nødvendigt, at borgeren kommer ind på specialtandplejeklinikken Smilla. Ligesom der er
et tværfagligt samarbejde i specialtandplejen, er der også et voksende tværfagligt samarbejde i omsorgstandplejen, hvor den ældre ligeledes kan få udført flere personlige plejetilbud samtidig. De ældre bevarer i højere grad end tidligere deres egne tænder. Det medfører et større behov for såvel
forebyggelse som behandling end tidligere for at mindske risiko for andre sygdomme, herunder især
lungesygdomme. Der er i skrivende stund 86 brugere af den kommunale omsorgstandpleje.
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Der er for specialtandplejens brugere over 18 år og for omsorgstandplejens brugere en egenbetaling på
henholdsvis 1.815 kr. og 490 kr. Egenbetalingen er en lovhjemlet mulighed for maksimal betaling, der
reguleres årligt i tandlægebekendtgørelsen. Frederikshavn Kommune benytter sig af denne mulighed i
lighed med de fleste andre kommuner.
Det samlede budget for tandplejen i Frederikshavn er på 17.651.770 kroner i 2016, hvoraf i alt 1.372.995
kr. udgør den samlede husleje.
For børne- og ungetandplejen anvendes årligt 2.247 kroner pr. 0-17 årig. I resten af landet anvendes i
gennemsnit 2.585 kroner pr. 0-17 årig. Hvis der sammenlignes alene med kommuner i Region Nordjylland, er Frederikshavn Kommune også her under gennemsnittet, der ligger på 2.643 kroner.
Omsorgs- og specialtandplejen har et samlet budget på 1.827.280 koner i 2016. Det er ikke muligt at
opdele beløbet på de enkelte brugere af henholdsvis omsorgstandplejen og specialtandplejen og det
er ej heller muligt at sammenligne tallet med de andre kommuner.
Før kommunesammenlægningen blev tandplejen for tidligere Skagen og Frederikshavn kommuner
udført af kommunale tandlæger på skolerne, mens driften i den tidligere Sæby Kommune var udliciteret til private tandlæger. Tandregulering udførte kommunens tandlæger på en klinik på Parallelvej,
mens specialtandplejen på kommunens regning blev udført af regionen på en klinik i Aalborg.
Hele børne- og ungetandplejen blev samlet på Hangaardsvej som en kommunal løsning efter udbuddet i 2009. Specialklinikken Smilla åbnede i nye lokaler på Parallelvej i 2014. I forbindelse med etableringen blev opgaver hjemtaget fra regionsklinikken i Aalborg.

2. Lovgrundlag
Det kommer til udtryk i sundhedslovens § 3, stk. 1, at det overordnede ansvar for den kommunale
tandpleje er ved regionerne og kommunerne. Driften af den kommunale tandpleje kan derimod udføres af både offentlige og private aktører, jf. lovens § 3, stk. 2.
Sundhedslovens § 3 lyder som følgende:
”Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en
befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient.
Stk. 2. Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner m.v.”
Der er dermed bred mulighed for at konkurrenceudsætte tandplejen. Der er mulighed for at konkurrenceudsætte børne- og unge-, omsorgs- og specialtandplejen samlet eller hver for sig, både helt og
delvist. Det er vigtigt at bemærke, at det kun er den egentlige udførelse af tandplejen, der kan konkurrenceudsættes, mens få ansvarsområder og myndighedsopgaver ved konkurrenceudsættelse eller
brug af fremmed aktør forbliver kommunale.
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3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør
I dette afsnit præsenteres fire overordnede muligheder for konkurrenceudsættelse. Der er lagt vægt på
økonomi, kvalitet, service, viden, udvikling, geografi, m.v. som har betydning for drift og brugeroplevelse.
1) Fuldstændig konkurrenceudsættelse af hele driften
En mulighed er at konkurrenceudsætte hele driften af den kommunale tandpleje, både børne- og
ungetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen, således Tandplejen fortsætter uændret under en privat tandlæge.
Ved at lave et omvendt udbud kan de samlede omkostninger ved den kommunale tandpleje gøres op,
og en privat aktør kan vurdere, om han ønsker at byde på opgaven. Ved at lave et funktionsudbud
kan opgaven skæres til med overordnede mål og metoder til udførelsen. I begge tilfælde er der således fortsat et politisk fastsat serviceniveau.
2) Konkurrenceudsættelse af børne- og ungetandplejen, kariesafdelingen
Ligesom det tidligere har været aktuelt, er det en mulighed at konkurrenceudsætte børne- og ungetandplejens kariesdel alene. Det kan være en fuldstændig eller delvis konkurrenceudsættelse.
Den gamle kommuneopdeling i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby afgrænser områder, som kan
konkurrenceudsættes enkeltvis. Den gamle Sæby Kommune var afgrænset i udbuddene i 2009 og 2011,
og før kommunesammenlægningen udførte private tandlæger driften af børne- og ungetandplejen i
området.
For den gamle Skagen Kommune kan det overvejes at konkurrenceudsætte børne- og ungetandplejen med virksomhedsoverdragelse af den eksisterende kommunale klinik. Således sikres kommunens
investering, driften fortsætter i Skagen, og personalet på Hangaardsvej kan fokusere på denne ene
klinik. Der er i forvejen en stor del af de 16-17 årige, som vælger klinikken i Frederikshavn, da de uddanner og opholder sig her.
3) Konkurrenceudsættelse af børne- og ungetandplejen, ortodontiafdelingen
Der er et landsdækkende problem med rekruttering af specialtandlæger til ortodontiområdet. I børne- og ungetandplejen i Frederikshavn er der derfor i øjeblikket ansat private tandlægekonsulenter, som ved siden af arbejder fuldtid i en anden landsdel. Den kommunale tandpleje i Frederikshavn
Kommune har dermed allerede inddraget fremmed aktør i opgaveløsningen.
Et alternativ kan være at konkurrenceudsætte børne- og ungetandplejens ortodontiområde alene.
4) Konkurrenceudsættelse af omsorgsplejen og specialtandplejen
Omsorgstandplejen og specialtandplejen er præsenteret som en samlet mulighed, fordi der er tale om
to specialområder med fælles økonomi. Det gør det svært at vurdere de egentlige omkostninger for
henholdsvis omsorgs- og specialtandplejen, og eventuelle udfordringer i udførelsen er ens for begge områder.
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Det kan overvejes at beskrive udbudsmaterialet, således at en privat tandlæge fortsætter klinikken
Smilla i de nuværende lokaler eller indgår i et samarbejde med klinikken. Således sikres eventuelle investeringer, og brugeren oplever mindst mulig forandring, også i tilfælde af at kommunen senere hjemtager opgaven.

4. Kvalitet i opgaveløsningen
Kvalitetskontrol af tandplejen bør være proaktiv igennem løbende faglig sparring og udveksling af erfaring og viden. Dette opleves i øjeblikket dels under morgenmøder, hvor der hurtigt og effektivt gives
en samlet besked til hele personalet, som ligeledes har mulighed for at diskutere og stille spørgsmål,
dels løbende, når personalet sparrer med hinanden.
I forhold til kvalitet i opgaveløsningen er den forebyggende behandling særligt i fokus. En god mundhygiejne bevirker en mindre risiko for andre sygdomme, og dermed påvirkes hele sundhedsområdet
af den forebyggende tandpleje. Den forebyggende tandpleje skal ses i lyset af kommunens generelle
sundhedspolitik, hvor forebyggelse er en af de fem rammesætninger, der skal være styrende for kommunens politik og sundhedsdelplaner.
Forebyggelsen har sine vigtigste rødder i børne- og ungetandplejen, som har til opgave at udvikle
tandsættet. Forebyggelsen kan være generel i form af oplysningskampagner, undervisning på skoler,
samarbejde med sundhedsplejerske om de første tænder og med ældreplejen om god tandhygiejne for de ældres tænder. Forebyggelsen kan også være individuel i form af undervisning og vejledning
af barnet og familien. I tilfælde af tandlægeskræk er det vigtigt også at tage sig af dette, da tandlægeskræk på sigt kan medføre underbehandling eller ingen behandling. Det kræver pædagogiske kompetencer og tålmodighed at opnå et godt resultat mod tandlægeskræk og er ligeledes en del af den
vigtige forebyggelse.
Ligesom den forebyggende tandpleje er særligt vigtig i børne- og ungetandplejen, er også forebyggelsen i omsorgs- og specialtandplejen vigtig. Hvis mundhygiejnen ikke er i orden, opstår der risiko for
sygdomme, herunder især lungesygdomme. Der er derfor også særligt fokus på undervisning af nøglepersoner omkring borgeren i tandbørstning for at sikre brugerens generelle sundhed. Dette behov er
stigende i takt med, at ældre i højere grad end tidligere bevarer egne tænder.
De pædagogiske kompetencer, som gør sig særligt gældende overfor såvel barnet som den voksne,
spiller en stor rolle for kvaliteten i opgaveløsningen. Den løbende kvalitetssikring af denne pædagogiske behandling, den faglige sparring og vidensdelingen vurderes at være en administrativ udfordring,
og løsningen herpå må derfor udvikles sammen med et eventuelt udbudsmateriale.
Endelig er der høje krav til samarbejde omkring det stigende antal flygtningebørn med tolke og andre
nøglepersoner. Flygtningebørnene har et særligt behov for undervisning i forebyggelse og kost, men
også et større behandlingsbehov. Der er tale om et både dyrt og usikkert område, som hele tiden påvirkes af antallet af flygtninge. Antallet kan ændres på kort tid, da flere kommer til eller eksisterende
brugere indenfor få dage sendes ud af kommunen eller landet igen. Denne opgavebeskrivelse skal ligeledes udvikles i et eventuelt udbudsmateriale, idet man må påregne ekstra udfordringer ved udførelsen af opgaven.
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5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift
Konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør kan have konsekvenser for brugerne alt efter, hvilken mulighed der vælges, og hvordan det efterfølgende udbudsmateriale udformes.
Tandplejen er i modsætning til mange andre produkter og ydelser en personlig serviceydelse. Svage
brugere, som har særligt behov for struktur og tryghed, kan derfor blive påvirket af at skulle møde nye
mennesker i nye omgivelser. Her kan blandt andet nævnes flere brugere af omsorg- og specialtandplejen, som kan have store psykiske problemer, samt børn og unge med svær tandlægeskræk.

6. Præcisering, afgrænsning og specifikation af opgaven
I tilfælde af konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør er det muligt at præcisere driftsopgaven i udbudsmaterialet. Ved at lave et funktionsudbud kan der stilles et funktionskrav til
det endelige resultat med angivelse af det ønskede niveau. Dermed gives et frirum til, at de private
tandlæger kan beskrive udførelsesmetoder i et eventuelt bud på opgaven. Derudover kan der opstilles
kravsspecifikationer med beskrivelse af service, mindstekrav til blandt andet deltagelse i møder, indkaldelse af bruger, etc.
De særlige pædagogiske kompetencer, som er vigtige i den individuelle forebyggelse og ved behandling af tandlægeskræk, kan beskrives som samtale, vejledning og undervisning. Hvad der mere konkret stilles af krav til udføreren, må udvikles i forbindelse med et eventuelt udbudsmateriale for at
sikre det ønskede service- og kvalitetsniveau.
Efter en eventuel konkurrenceudsættelse skal der mellem kommunen og de private tandlæger laves
en plan for samarbejde omkring drift og myndighed. Her skal laves fremgangsmåder for udeblivelse,
visitation o.l. Det er kommunen, der har det overordnede ansvar for tandplejen og forpligtigelsen til
at sikre, at samme krav bliver stillet til og opfyldt af såvel kommunale som private tandlæger.
Tandplejen har et godt samarbejde med andre kommunale institutioner. Det vil være svært at sikre
sammenhængen og have den fornødne faglige og administrative ressource til at sikre kvalitet og sammenhæng, hvis området konkurrenceudsættes fuldt ud
Afgrænsningen kan være geografisk, eller der kan afgrænses i, hvor stor en del af driften der skal konkurrenceudsættes.

7. Økonomisk gevinst
Tandplejen i Frederikshavn Kommune har et samlet budget på 17.651.770 kroner i 2016, og tandplejen
har historisk set genereret et årligt overskud. Udgiften for tandplejen i Frederikshavn Kommune indeholder årligt husleje på i alt 1.372.995 kr. Den altovervejende del af de øvrige kommunale tandplejer
er placeret i kommunalt ejede lokaliteter og skal dermed ikke betale husleje ud af deres budget.
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Hvis børne- og ungetandplejens økonomi sammenlignes med andre kommuner, fremkommer et billede af en økonomisk veldrevet tandpleje. I KORAs nøgletal1) anvender Frederikshavn Kommune 2.247
kroner til kommunal tandpleje pr. 0-17 årig. I resten af landet anvendes i gennemsnit 2.585 kroner
pr. 0-17 årig, og hvis der sammenlignes alene med kommuner i Region Nordjylland, er Frederikshavn
Kommune også under gennemsnittet, der ligger på 2.643 kroner. Det anslås, at huslejen cirka udgør
100 kroner pr. 0-17 årig, og den reelle udgift til børne- og ungetandplejen er derfor kun 2.147 kroner
pr. 0-17 årige.
Det konkrete udgiftsniveau for de øvrige nordjyske kommuner kan ikke ses ud af talmaterialet, men
kun gennemsnittet. Det kan dermed ikke med sikkerhed siges, at Frederikshavn Kommune har den
billigste tandpleje i regionen, men KORA har på baggrund af sine nøgletal beregnet udgiftsniveauet til
index 87, hvor regionens index er 102,4. Dette skal ses i forhold til index 100 for hele landet.
Det økonomiske resultat og kommunens udbudshistorik, hvor kommunens kontrolbud begge gange
har vundet, viser, at det er usikkert, om der er en økonomisk gevinst ved en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør. Dette må vurderes ud fra en grundigere analyse i forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør.
I en eventuel udbudsproces må der påregnes udgifter til samarbejde med en anden kommune til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det skyldes, at der er tale om et område, som det kræver specifik fagkundskab at beskrive og vurdere. Her vil kommunens tandpleje risikere inhabilitet i forbindelse med
et eventuelt kontrolbud, såfremt disse var med i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
Det samlede ressourceforbrug til økonomi og tid påvirkes derfor af udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Her er der flere punkter som for eksempel udvikling af kvalitetssikring og de andre administrative
opgaver samt udgifter til konsulentfaglig bistand, som må påregnes.

8. Marked og konkurrence
Der er i øjeblikket 24 private tandlæger i Frederikshavn Kommune, som hovedsageligt er fordelt i
kommunens store byer. Flere af klinikkerne har børnetandpleje og tandlægeskræk som interesseområde, og en enkelt tandlæge har kompetence til ortodontibehandling.
Udbudserfaringer fra Frederikshavn Kommune og flere andre kommuner viser dog, at markedet for
private leverandører til den kommunale tandpleje er lille og visse steder ikke-eksisterende. Dette
kommer blandt andet til udtryk i udbuddet af børne- og ungetandpleje for den gamle Sæby Kommune i 2009, hvor der kom syv bud, og i 2011, hvor der ud over kommunens eget kontrolbud kun var to
bud, som blev trukket tilbage.
Markedet for kvalificerede leverandører til ortodontiområdet i Frederikshavn kommune er usikkert,
men der er i hvert fald mindst en kendt privat aktør i Frederikshavn. Der er som nævnt allerede inddraget fremmed aktør i form af konsulentbistand på ortodontiområdet. Denne bistand er dog ik-

1) Der findes ikke andre nøgletal for tandpleje, hverken hos Social- og Indenrigsministeriet eller i de kommunalstatistiske meddelelser. Tandplejen indgår desværre heller ikke i KL’s publicerede nøgletalsmateriale (aktuel kommunaløkonomi i 2014).
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ke fundet i lokalområdet og udtrykker derfor et begrænset marked for en lokal, privat leverandør. Den
lokale leverandør har ikke været interesseret i konsulentopgaven til den pris, der har været rammen.
Omsorgs- og specialtandplejen har ikke tidligere været i udbud, og derfor er markedet for kvalificerede leverandører også på dette område usikkert. I de kommuner, hvor omsorgstandplejen udføres af
andre end kommunen, er det oftest i form af en fælleskommunal aftale eller i områder med et større marked. Andre kommuner, som ikke selv udfører specialtandpleje, har en aftale med regionen eller en anden kommune.
I Frederikshavn Kommune er der i skrivende stund 86 brugere af omsorgstandplejen, som tillige har
behov for en specialklinik i tilfælde af større behandlinger, og 164 brugere af specialklinikken. Der
forventes derfor et meget begrænset marked, såfremt der er et marked. På Sjælland er der en privat
mobil omsorgstandpleje, men dette er ikke kendt i Nordjylland.

9. Påvirkning af lokalsamfundet
For tandlægerne i de mindre byer kan en konkurrenceudsættelse eventuelt medføre mindre udvidelser og ansættelser, hvis brugerne vælger de lokale klinikker i stedet for klinikken i Frederikshavn.

10. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning
Den kommunale tandpleje er en afgrænset del af det samlede kommunale sundhedsområde. Uanset
om driftsopgaven udføres af kommunale eller private tandlæger, vil den øvrige kommunale opgaveløsning som udgangspunkt ikke blive påvirket. Dette afhænger dog af udbudsmaterialet.
Et udbudsmateriale med krav om opsporing, oplysning og undervisning af såvel brugeren og familien,
nøglepersoner eller andre omkring brugeren i kost, tandbørstning o.l. er med til at sikre den individuelle forebyggelse. Dette er vigtigt såvel for tandplejen som for socialområdet og for hele sundhedssystemet, idet en god mundhygiejne sikrer en generel sund person.
Der er i øjeblikket et stærkt fagligt netværk mellem tandplejen og de øvrige institutioner som for eksempel skoler, sundhedsplejer og nøglepersoner omkring omsorgs- og specialtandplejebrugere. Ved
at udvikle og opstille krav til det tværfaglige samarbejde i et eventuelt udbudsmateriale bør det sikres, at den øvrige kommunale opgaveløsning ikke bliver påvirket. Samarbejde er vigtigt, og beskrivelsen heraf må derfor udvikles i forbindelse med et eventuelt udbudsmateriale for at sikre det ønskede
kvalitets- og serviceniveau.

11. Påvirkning af den samlede kommunale økonomi
Tandplejen har eget regnskab, så en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed
aktør vil som udgangspunkt kun påvirke denne del af den kommunale økonomi.
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En god mundhygiejne sikrer som tidligere nævnt brugerens generelle sundhed. Mundhygiejnen kan
derfor påvirke økonomien på andre sundhedsområder. Med en kvalitetskontrol, som sikrer et minimumsniveau på tandpleje og behandling, vil den øvrige kommunale sundhedsøkonomi ikke blive påvirket.
Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på den faglige konsulentopgave, som udføres i forbindelse med prisvurdering på behandlinger, som kommunen betaler for – blandt andet kontanthjælpsmodtagere, der har ret til behandling betalt af kommunen. Denne opgave udføres i øjeblikket af
kommunens egen tandlæge. Ved en eventuel konkurrenceudsættelse af hele driften bør fremgangsmåden for prisvurderingen overvejes, da denne opgave kan påvirke de øvrige sociale udgifter.

12. Kompetencer i den kommunale organisation
Tandplejen i Frederikshavn Kommune har udviklet et højt kompetenceniveau igennem faglig sparring og erfaringsdeling på en samlet klinik på Hangaardsvej. Alt efter hvilken mulighed for konkurrenceudsættelse, der eventuelt vælges, vil det påvirke disse kompetencer. I tilfælde af en udlicitering af
hele eller dele af tandplejen skal der opretholdes fornødne kompetencer til at løse myndighedsopgaverne og føre kontrol med den private leverandør, idet ansvaret stadig er ved kommunen.
Hvis dele af børne- og ungetandplejen konkurrenceudsættes, vil det være muligt at opretholde visse
kompetencer i kommunen. Såfremt hele børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen udliciteres, bevirker det, at kommunen ikke længere kan opretholde nuværende kompetencer og ej heller de nuværende faciliteter. Hvis opgaven efter en fuld udlicitering senere hjemtages,
vil det derfor kræve nyansættelse og nyetablering af faciliteter.

13. Læring i den kommunale organisation
Inden for tandplejen vil en konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør give mulighed
for faglig sparring og vidensdeling med de privatpraktiserende tandlæger. Eventuelle udfordringer vil
blive løst i et samarbejde, hvor begge parter kan udvikle ny viden. Omvendt vil en adskillelse af den
samlede kommunale tandpleje betyde mindre sparring og vidensdeling mellem tandplejens hovedområder.
Den øvrige kommunale organisation forventes ikke at blive berørt på dette område, idet der er tale
om en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør af driften på et afgrænset
sundhedsområde, hvortil det overordnede ansvar fortsat er ved kommunen.
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14. Tidsforbrug ved udbud
Det forventede tidsforbrug ved en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør
afhænger i høj grad af, hvilken mulighed der vælges. For nogle muligheder kan der hentes erfaringer
fra egne eller andre kommuners tidligere udbud, mens der for andre muligheder er tale om områder
med få eller ingen erfaringer.
Processen forventes minimum at tage:
Fase 1: Udarbejdelse af udbudsmateriale, cirka 6-9 måneder.
Fase 2: Annoncering af udbud, cirka 2 måneder.
Fase 3: Tilbudsevaluering, politisk behandling og kontraktindgåelse, cirka 2-3 måneder.
Som der fremgår heraf, vil udbudsprocessen kunne gennemføres inden for cirka 10-14 måneder.
Udover de 10-14 måneder til udbudsprocessen er Frederikshavn Kommune bundet af en uopsigelig lejeaftale på lokalerne på Hangaardsvej indtil 1.1.2020.

15. Erfaringer – egne og andres
Før kommunesammenlægningen blev tandplejen for tidligere Skagen og Frederikshavn kommuner
udført af kommunale tandlæger, mens driften var udliciteret til private tandlæger i den tidligere Sæby Kommune.
Tandplejen var i 2009 i udbud med kariesdelen indenfor børne- og ungetandplejen i området for den
gamle Sæby Kommune. Målet var eventuelt at indgå aftale med 5-6 private tandlæger, som opfyldte kvalifikationskravene og samtidig kunne levere ydelsen til en gennemsnitspris, der lå inden for den
fastsatte budgetramme. Aftalen skulle være gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Der blev modtaget 7 kvalificerede bud fra private tandlæger, og der blev efterfølgende indgået
aftale med de 7 tilbudsgivere.
Tandplejen var endnu engang i udbud i 2011. På baggrund af de opnåede erfaringer med driften af
børne- og ungetandplejen blev der sat større krav til de private tandlæger i 2011 end i 2009. Udbudsmaterialet blev lavet i samarbejde med en anden kommune for at sikre muligheden for et kontrolbud.
Der var 2 bud på opgaven og et kontrolbud fra Frederikshavn Kommune, men da fristen var udløbet,
var der kun kontrolbuddet tilbage, og den udbudte opgave med drift af børne- og ungetandplejen
blev derfor hjemtaget til den kommunale klinik i Frederikshavn og i Skagen. Budgettet til Tandplejen blev reduceret som følge af udbudsresultatet i 2011 med 0,5 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,5
mio. kr. i 2014.
Ortodontiområdet har ikke tidligere været i udbud, men der er inddraget fremmed aktør i form af
konsulentbistand. Konsulenterne er hentet fra en anden landsdel, da den lokale, private tandlæge
med de fornødne kompetencer til at udføre ortodontiopgaven ikke har været interesseret i konsulentopgaven til den pris, der har været rammen.
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Frederikshavn Kommune har ikke tidligere haft omsorgs- eller specialtandplejen i udbud.
Andres erfaringer indenfor børne- og ungetandplejen
Ud af landets 98 kommuner er tandplejen kommunal i de 92. De resterende 6 kommuner er 4 øer og 2
mindre kommuner, som overvejer en kommunal udførelse i fremtiden. Lidt flere end 10 af de 92 kommuner har en frit-valgs ordning, således at borgeren kan vælge mellem privat eller offentlig tandlæge. Dette vurderes at være en administrativ udfordring, men skyldes, at de fleste kommuner før
kommunesammenlægningen var fordelt i mindre kommuner, hvor en eller flere havde private tandlæger til at udføre driften.
Tendensen har været og er stadig, at flere kommuner hjemtager opgaven, da det er billigere.
Andres erfaringer indenfor omsorgs- og specialtandplejen
I forhold til børne- og ungetandplejen er omsorgs- og specialtandplejen mindre gennemskuelig.
Omsorgstandplejen bliver i de fleste kommuner udført af offentlige tandlæger, men det er ligesom
med resten af tandplejen muligt at udlicitere hele eller dele af driften. Dette er blandt andet aktuelt
i Guldborgsund Kommune. Her er det en privat, mobil tandlæge, som varetager driften af omsorgstandplejen.
Tendensen er dog ligesom med børne- og ungetandplejen, at flere kommuner hjemtager opgaven eller laver regionsaftale, såfremt der ikke er kompetencer til opgaveløsningen i kommunen eller kun et
mindre brugerbehov.
Specialtandplejen er på trods af muligheden ikke udliciteret til private. Alle kommuner udfører driften selv eller har en aftale med regionen eller en anden kommune. Det skyldes, at regionen har en
forpligtigelse til at udføre opgaven, hvis kommunen ikke kan eller vil. Regionens udførelse ses for eksempel ved Region Midtjylland, som udfører for Viborg Kommune, og Region Hovedstaden, som udfører for Gentofte Kommune. Region Nordjylland udførte tidligere driften for Frederikshavn Kommune
mod betaling, men opgaven blev hjemtaget, da det var billigere.

16. Sammenfatning
Den kommunale tandpleje kan inddeles i 3 hovedområder, nemlig børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen. Det overordnede ansvar er ved kommunen, men driftsopgaverne kan udføres af såvel offentlige som private tandlæger.
Den brede mulighed for at konkurrenceudsætte eller inddrage fremmed aktør har ført til fire overordnede muligheder for hel eller delvis konkurrenceudsættelse af de tre hovedområder. Herudover er der
allerede inddraget fremmed aktør på børne- og ungetandplejens ortodontiområde i form af konsulentbistand til tandregulering.
Idet der er tale om driftsopgaver, som kræver stor fagkundskab, bør udvikling og beskrivelse af et
eventuelt udbudsmateriale gøres i samarbejde med en anden kommune. Samarbejdet med en anden
kommune sikrer medarbejdere i Frederikshavn Kommune mod inhabilitet i forbindelse med et eventuelt kontrolbud.
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Der er flere udfordringer, der nødvendiggør en dybere analyse for at udvikle et tilstrækkeligt klart og
dækkende udbudsmateriale. Her kan nævnes beskrivelse af og kontrol med de forebyggende opgaver,
kvalitetsbeskrivelse og kontrol generelt, påvirkning af svage brugere, der har behov for stabile, kendte
og trygge rammer og brugere med tandlægeskræk. Derudover er økonomien på nogle områder svær at
gøre op på grund af fælles lokaler, personale og i nogle tilfælde fælles konto.
Hvorvidt, der er et marked, og om et udbud i så fald giver en økonomisk gevinst, er uvist. Erfaringer
fra tidligere udbud af børne- og ungetandplejens kariesområde viser, at ikke alle de private, lokale
tandlæger har interesse i opgaven. Der var syv kvalificerede bud i 2009, men kommunen vandt opgaven. Der var to bud i 2011, som begge blev trukket tilbage. De andre muligheder har ikke tidligere være konkurrenceudsat.
Påvirkningen af lokalsamfund og den øvrige kommunale opgaveløsning forventes at være lille, ligesom kompetencer og læring i kommunens organisation heller ikke forventes at blive påvirket.
Det forventes at tage cirka 10-14 måneder at udføre et udbud. Det kan dog variere en smule alt efter,
hvilken mulighed for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør der vælges. Det skyldes, at der på nogle områder kan hentes inspiration i egne eller andres erfaringer, mens der på andre
områder er få eller ingen erfaringer.

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.
April 2016
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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-
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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.
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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.
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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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Referat
1) Forundersøgelse af konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix

Beslutningen fra sundhedsudvalget er at arbejde videre med model 1
(spidsbelastningsmodel) og se nærmere på model 2 (at se på specifikke
diagnosegrupper som mulighed for at få løftet ved de private aktører)
Drøftelse af problematik med at denne løsning ikke løser problematikken med at ergo
ikke kan sendes til P – dette er en drøftelse der er vigtigt at vi får arbejdet videre med
internt.
Udtalelse til SUU:
Lokal MED Sundhed, Træning og Aktivitet finder det positivt at SUU har fravalgt model
3 og 4.
Lokal MED Sundhed, Træning og Aktivitet finder det positivt, at der vil arbejdes videre
med model 1. Ved at udvide model 1 til at omfatte flere grupper af borgere, skabes
yderligere mulighed for, at borgerne får rettidig indsats ift deres genoptræning, og
fleksibiliteten i arbejdstilrettelæggelsen øges - ligeledes til gavn for borgerne.
Ved at udvide model 1 i stedet for at vælge model 2 undgår man desuden de ulemper
og bekymringspunkter, der er ift model 2. Det drejer sig primært om, at kompetencerne
til avanceret niveau ikke kan opretholdes uden også at have de basale forløb, samt at
borgere med komplekse træningsbehov og behov for tværfagligt samarbejde vil være
særligt sårbare ift koordinering og samarbejde mellem flere leverandører.

Punkt 2 Budget
Socialudvalget har besluttet at der ikke skal udmøntes besparelser på socialudvalgets
område.
SUU. Susanne orienterer om hovedtrækkene i forslaget:
 Triagering i hjemmeplejen forslag om tilførsel af nogle af de midler der spares
på medfinanciering






Træning før operation: Forebyggende træning. Forslag om tilførsel af
ressourcer til træning af hofte- og knæartroseborgere – nogle skal træne hos
praktiserende andre på kommunale træningscentre
Vederlagsfri fysioterapi tilførsel for at dække den reelle udgift.
Grænseland: foreslås investering i det tværsektorielle samarbejde
Fokus på sundhedsfokus hos børn og unge. Der skal skabes et fokus på
sammenhængen mellem unge og de tilbud der findes på
sundhedscenterområdet.
Det vil være væsentligt at se på hvordan sundhedscentrene i endnu større
udstrækning kan lave målrettede indsatser for unge.

1 % produktivitetsstigning
Træning, Caspershus, Forebyggende hjemmebesøg og Sundhedscentre.
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Lokal MED Sundhed, Træning og Aktivitet finder det problematisk, at der peges på en
reduktion af budgettet inden for træningscentrene og sundhedscentrene. Begge
områder er kendetegnet ved markante årlige aktivitetsstigninger. Det forventes, at
denne aktivitetsstigning fortsætter med uformindsket styrke i årene fremover.
Der gøres opmærksom på, at den nye opgave med genoptræning til borgere med
psykiatriske problemstillinger ikke er en del af budgetoplægget. Implementeres denne
opgave, som der er lagt op til, vil det lægge yderligere pres på hele træningsområdet.
Lokal MED opfordrer derfor til, at denne yderligere 1 procent reduktion af budget for
træningscentrene og sundhedscentrene revurderes.
Punkt 3. Evt.
Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i hjemmepleje, sygepleje og plejehjem. Dette er
udfordret af at hoved-MED ikke godkendte det forslag CSP havde foreslået. Der skal
være endnu et ekstraordinært møde i CSP på torsdag.
Daghjemsforslaget er sendt i yderligere høring og skal behandles i socialudvalget i
begyndelsen juni måned. De personalemæssige forandringer er dog iværksat og
fortsætter som aftalt. Anette beretter om mødet med medarbejderne og centerrådet på
Ingeborgvej.
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