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1 (Åben) SUU Anlæg- Frigivelse af rådighedbeløb 2017
Sags ID: EMN-2016-03165

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 5. oktober 2016 budgettet for 2017 samt øvrige 

budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under 

Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser 1.090.000 kr.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 

anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på 

Sundhedsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.090.000 

kr.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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2 (Åben) SUU - Orientering om uddelegering af budgetramme  2017 til 
laveste identificerbare omkostningssted 
Sags ID: EMN-2016-03249

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 

bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes 

budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

 At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

 At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage 

omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 

omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, 

der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. 

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse 

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

I vedhæftede bilag er oplistet de omkostningssteder og personer der er 

omfattet af uddelegeringsbestemmelsen i 2017.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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 SUU  budgetansvarlige 2017 (1732510 - EMN-2016-03249)
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3 (Åben) Status medfinansiering November  2016
Sags ID: EMN-2016-03179

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

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 11 måneder, i forhold til det 

periodiserede budget.

I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Status medfinansiering NOV 2016 (1730315 - EMN-2016-03179)
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4 (Åben) Godkendelse af regnskab 2015 - Sundhedshus Sæby
Sags ID: EMN-2016-03316

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Regnskabet for 2015 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er aflagt og revideret som det 
første fulde regnskabsår omfattende omsætning for lejemål og samtlige udgifter.

På baggrund af regnskabsaflæggelsen har administrationen ved Region Nordjylland haft 
møde med revisor for Sundhedshuset, BDO. Årsagen til mødet har primært været at få 
fastlagt, hvilke principper i regnskabslovgivningen, der kunne anvendes i forhold til sikring 
af økonomi til fremtidige vedligeholdelses-opgaver i selskabet. Det var vigtigt, at få 
principperne fastlagt inden der går for mange år, da regnskabspraksis ikke må ændres 
løbende.

BDO har været enig med administrationen om, hvilke principper, der kan lægges til grund 
og at der i bestyrelsen for Sundhedshuset selvstændigt kan tages stilling til den ændring, 
der er foretaget i regnskabspraksis.

Ændringen i regnskabspraksis vedrører egenkapitalen, hvor der reserveret en reserve til 
fremtidig vedligeholdelse. Reserven reduceres med det forbrug, der måtte være det 
enkelte år. Reserven vil især på sigt være nødvendig, hvis Sundhedshuset skal være 
selvfinansierende i forhold til fremtidige vedligeholdelsesopgaver.

Det arbejdes sideløbende på en vurdering af, om denne ændring bør indarbejdes i 
interessentskabskontrakten mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune. 
Dette kan være hensigtsmæssigt af hensyn til fremtidige bestyrelsesmedlemmer og 
ejerne, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune, idet det dermed klart vil fremgå 
af interessentskabskontrakten, at der reserveres midler til fremtidig vedligeholdelse af 
bygningen i selskabet.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektøren indstiller at regnskabet for Sundhedshus Sæby I/S 

godkendes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Regnskab for Sundhedshus Sæby I/S godkendt. 

Bilag
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 Sundhedshus Sæby - Regnskab 2015  (1737511 - EMN-2016-03316)
 Revisionsprotokol 2015  (1737512 - EMN-2016-03316)
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5 (Åben) Udvikling i Vederlagsfri fysioterapi 2011-2015
Sags ID: EMN-2016-02840

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Baggrund 

Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder hvert år et notat vedrørende den 

økonomiske udvikling i forhold til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. I 2016 

indeholder notatet en beskrivelse af ydelses- og udgiftsudviklingen fra 2011 til 2015. 

Resultaterne, der vedrører Frederikshavn Kommune samt Region Nordjylland samlet, vil 

blive præsenteret i denne fremstilling. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag.

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, men det er 

praktiserende læge, der har henvisningsretten. Kommunen har ikke indflydelse på 

henvisningen.

I Frederikshavn Kommune tilbydes vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende 

fysioterapeuter. Kommunen har mulighed for, men ikke pligt til at oprette tilbud om 

vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som 

kommunen indgår aftale med. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit 

valg mellem praktiserende fysioterapeut og eventuelle kommunale tilbud. Borgerne kan 

også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi i anden kommunes institutioner, såfremt 

den anden kommune ikke afviser muligheden af kapacitetsmæssige årsager.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi var som udgangspunkt målrettet personer med 

varig lidelse og svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, så den også 

omfatter personer med progressive sygdomme, men som endnu ikke har udviklet et 

svært fysisk handicap.

Udvikling 2011-2015 for vederlagsfri fysioterapi

Set over hele perioden 2011-2015 er bruttohonoraret og antallet af patienter i 

Frederikshavn Kommune steget mindre end i Region Nordjylland som helhed. Det 

gennemsnitlige honorar pr. patient er steget mere. Generelt har udviklingen i 

Frederikshavn Kommune dog været meget uens over perioden. Fra 2011 til 2013 var der 

en negativ eller meget svag stigning i både bruttohonorar, antal patienter og det 

gennemsnitlige honorar pr. patient. Fra 2013 til 2015 har der modsat været en relativ høj 

vækst på alle parametre. Bruttohonoraret er eksempelvis fra 2014 til 2015 steget med 8,5 

%.
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Det gennemsnitlige honorar pr. patient er steget med 3,21 % i Frederikshavn Kommune 

samlet over hele perioden, mens det samlet er faldet med 0,40 % i perioden for hele 

Region Nordjylland. I 2015 var det gennemsnitlige honorar 13.430,60 kr. i Frederikshavn 

Kommune, mens gennemsnittet for hele regionen var 13.211,06 kr. 

Region Nordjylland har tidligere haft det højeste gennemsnitlige honorar pr. patient på 

landsplan, men er i 2013 blevet overhalet af Region Midtjylland. Region Nordjylland ligger 

dog stadig over landsgennemsnittet.

Alle kommuner i Region Nordjylland har i perioden haft en stigning i antallet af borgere, 

der modtager vederlagsfrifysioterapi. Frederikshavn Kommune er den kommune i 

regionen, der har haft en laveste stigning (9 %).

Figur 1 nedenfor viser den økonomiske udvikling 2011-2015 vedrørende vederlagsfri 

fysioterapi i Frederikshavn Kommune i faktiske tal. Figur 2 viser den procentvise årlige 

ændring.

Figur 1: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende 
priser) – Frederikshavn Kommune

Total 2011 2012 2013 2014 2015

Bruttohonorar i 
kr.

8.380.416 kr. 8.052.767 kr. 8.090.143 kr. 8.698.915 kr. 9.441.711 kr.

Antal patienter 644 641 652 681 703

Gennemsnitligt 
honorar pr. 
patient

13.013,07 kr. 12.562,82 kr. 12.408,19 kr. 12.773,74 kr. 13.430,60 kr.

Figur 2: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi 
(løbende priser) – Frederikshavn Kommune

Årlig 
udvikling i 
procent

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2011-
2015

Bruttohonora
r

-3,91 % 0,46 % 7,52 % 8,54 % 12,66 %

Antal 
patienter

-0,47 % 1,72 % 4,45 % 3,23 % 9,16 %

Gennemsnitli
gt honorar 
pr. patient

-3,46 % -1,23 % 2,95 % 5,14 % 3,21 %

Udvikling 2011-2015 for ridefysioterapi

Når det drejer sig om ridefysioterapi er der store forskelle mellem de nordjyske 

kommuner, hvilket blandt andet kan skyldes, at den geografiske fordeling af godkendte 

rideskoler er skæv. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner, hvor der ikke er en 

godkendt rideskole, og det kan være en del af forklaringen på, at der ikke er så stort et 

antal borgere, der modtager ridefysioterapi.
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Udgifterne til ridefysioterapi har igennem flere år været stigende i Nordjylland. I 2015 er 

stigningen vendt til et fald på 6,6 %, samlet over hele perioden har der dog stadig været 

en stigning på ca. 9 %. Faldet skyldes primært, at det gennemsnitlige honorar er blevet 

mindre, men også antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi er blevet mindre. En 

del af faldet i 2015 kan også forklares med, at flytning af en ridefysioterapeut i en 

nærliggende kommune betød nedlukning af tilbuddet i anden halvdel af 2015.

Når der ses på udviklingen i Frederikshavn Kommune er det væsentligt at bemærke, at 

det er relativt få personer, der modtager ridefysioterapi. Små ændringer i de faktiske tal 

vil derfor betyde store procentvise ændringer.

I Frederikshavn Kommune har udgifterne til ridefysioterapi i perioden været meget 

varierende fra år til år. I 2014 til 2015 var der dog et kraftigt fald i bruttohonoraret til 

ridefysioterapi. Det skyldes både et faldende gennemsnitligt honorar pr. patient samt et 

fald i antallet borgere, der modtager ridefysioterapi. Det bemærkes dog, at faldet muligvis 

delvist kan skyldes flytning af en ridefysioterapeut, som derfor i en periode var lukket.

Figur 3 og 4 nedenfor viser henholdsvis de faktiske tal og de procentvise ændringer i 

perioden for Frederikshavn Kommune.

Figur 3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn 
Kommune 2011-2015 (løbende priser)

Total 2011 2012 2013 2014 2015

Bruttohonorar i 
kr.

506.401 kr. 442.319 kr. 533.553 kr. 580.390 kr. 476.360 kr.

Antal patienter 34 36 41 43 39

Gennemsnitligt 
honorar pr. 
patient

14.894,16 kr. 12.286,65 kr. 13.013,49 kr. 13.497,45 kr. 12.214,36 kr.

Figur 4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i 
Frederikshavn Kommune 2011-2015 (løbende priser)

Årlig 
udvikling i 
procent

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2011-
2015

Bruttohonora
r

-12,65 % 20,63 % 8,78 % -17,92 % -5,93 %

Antal 
patienter

5,88 % 13,89 % 4,88 % -9,30 % 14,71 %

Gennemsnitli
gt honorar 

-17,51 % 5,92 % 3,72 % -9,51 % -17,99 %
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pr. patient

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016
Ældrerådet tager sagen til orientering.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Sendes til KLU til drøftelse.

Bilag

 Bilag - Udvikling i vederlagsfri fysioterapi 2011-2015 (1713812 - EMN-
2016-02840)
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6 (Åben) Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18) 2017, 1. 
uddeling
Sags ID: EMN-2016-02426

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18) uddeles to gange årligt, og det er nu tid til første 

uddeling for 2017. Frederikshavn Kommune har modtaget rekordmange ansøgninger 

denne gang. Der er i alt modtaget 93 ansøgninger fra foreningerne på i alt 2.651.728 kr.

Det samlede beløb til udbetaling i 2017 er 1.615.900 kr., og derudover er der ca. 50.000 

kr. fra puljen i 2016, som overføres til budgettet i 2017.

Det samlede beløb, som indstilles til uddeling ved 1. runde i 2017, er 1.253.025 kr. Det 

resterende beløb uddeles ved anden uddeling i foråret 2017. 

Det er tidligere besluttet, at ansøgninger over 10.000 kr. skal behandles af 

Sundhedsudvalget, mens ansøgninger under 10.000 behandles af administrationen og 

Sundhedsudvalget orienteres om disse.

De 93 indkomne ansøgninger fordeler sig således:

 35 ansøgninger over 10.000 kr. indstilles til udvalgets behandling

 57 ansøgninger under 10.000 kr. indstilles til udvalgets orientering

 1 ansøgning indstilles til afslag

Ansøgninger over 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling:

Pensionistforeningen Munkegården: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 

kr.

Jerup Ældreklub: Husleje, drift, arrangement og udflugt, 24.000 kr.

Skagen Efterløn- og Pensionistklub: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 

kr.

Ældre Sagen, Skagen: Café, besøgstjeneste og IT, 29.000 kr.

SIND Ungdom: Drift, klub, udflugt, åbent hus og uddannelse af frivillige, 

27.000 kr.

Benzorådgivningen: Drift af rådgivning, 55.000 kr.

Senior Rap Rapperne: Drift, aktiviteter og udflugt, 12.000 kr.
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Hjernesagen Fr.havn og Læsø Kommuner: Drift, udflugt og aktiviteter, 

20.000 kr.

Samlings- og aktivitetsstedet Virkelyst (for socialt udsatte): Drift, 

82.500 kr.

Præstbro Seniorklub: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.

Røde Kors i Sæby, Flygtningeaktiviteten, Drift, udflugt og aktiviteter, 

14.000 kr.

Høreforeningen Frederikshavn Lokalafd.: Drift, udflugt og foredrag, 

12.000 kr.

Sysselklubben: Husleje, udflugt og arrangement, 11.000 kr.

Dansk Folkehjælp Frederikshavn: Julehjælp 2017, 50.000 kr.

Dansk Folkehjælp Frederikshavn: Ferieophold, 50.000 kr.

Sæby Pensionist- og Efterlønsklub, 12.000 kr.

Scleroseforeningen Fr.havn - Læsø: Drift, foredrag, café og aktiviteter, 

26.000 kr.

Barnets Blå Hus Frederikshavn: Aktiviteter, 20.000 kr.

De Syges Vel: Drift, aktiviteter og udflugt, 12.000 kr.

Støtteforeningen Rådhuscentret: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.

Sæby Handicapgruppe: Drift og ledsagerudgifter, 44.000 kr.

Røde Kors, Skagen: Drift, café og arrangementer, 19.000 kr.

Østervrå Seniorer: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.

SIND Fr.havn: Drift, foredrag, Sindets Dag, arrangementer og udflugt, 

30.000 kr.

Bedre Psykiatri: Netværksgrupper, foredrag og café, 20.000 kr.

Ældre Sagen, Sæby: Drift, Træf, sammenkomst for frivillige, besøgsvenner 

og udflugt, 35.000 kr.

Skagen Pensionistforening: Drift, udflugt og aktiviteter, 11.000 kr.

Ældre Sagen, Fr.havn og Læsø Lokalafd.: Drift, besøgsvenner, 

motionsvenner, telefonkæde, café, rådgivning, bisidder, mødesteder, IT, 

udflugt, En Hjælpende Hånd, sorg- og livsmodsgrupper, Cykling uden Alder og 

Herreværelset, 63.000 kr.

Frelsens Hær, Frederikshavn: Drift/husleje og udflugt, 14.000 kr.

Foreningen Lyspunkt: Drift, udflugt og aktiviteter, 12.000 kr.

Ventilen Frederikshavn: Drift, aktiviteter og uddannelse af frivillige, 

19.000 kr.

Integrationscaféen: Drift/husleje, udflugt og aktiviteter, 37.000 kr.

Toldboden – cafétilbud og netværksaktiviteter for psykisk udsatte, 

enlige og ældre: Drift, husleje og fællesarrangementer, 28.000 kr.

Frivilligt Samråd i Sæby og omegn: Drift og fællesarrangementer, 11.500 

kr.

IF Mob din krop: Drift/husleje, uddannelse af instruktører, Sindets Dag og 
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arrangementer, 48.000 kr.

Ansøgninger under 10.000 kr. til Sundhedsudvalgets orientering:

Frederikshavn Handicap Idrætsforening: Udflugt og aktivitet, 8.000 kr.

Ildsjælene i Præstbro: Foredrag og aktiviteter, 7.000 kr.

Støtte- og Krisevagtforeningen for Frederikshavn Krisecenter: Drift og 

arrangement, 7.000 kr.

Ældre hjælper ældre i Sæby: Drift og arrangement, 6.000 kr.

Fodslaw Frederikshavn: Udflugt, 4.000 kr.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade: Foredrag og 

rådgivning, 8.000 kr.

Røde Kors Sæby, Besøgstjenesten: Arrangement og infodag, 6.500 kr.

Kvissel Pensionistforening: Husleje og udflugt, 8.000 kr.

Foreningen Danske Døvblinde – FDDB: EFRA-gruppe, 1.000 kr.

KOL Netværksgruppen Frederikshavn: Drift, udflugt og aktiviteter, 4.750 

kr.

Diakonforbund, Kristelig Handicapforening: Sommerlejr, 1.000 kr.

Din Genbrug Skagen, Mission Afrika, Udflugt, 4.000 kr.

Lokalforeningen Nordjylland, Udflugt, 4.000 kr.

Krystalcaféen: Drift, 10.000 kr.

Netværkscaféen Kræftens Bekæmpelse: Café, 2.450 kr.

Frederikshavn Billardklub af 1984: Drift og arrangement, 7.000 kr.

Hjerteforeningens Lokalkomité Frederikshavn: Udflugt, 4.000 kr.

Foreningen Far til støtte for børn og forældre: Opstart af center og 

uddannelse af frivillige, 10.000 kr.

Frederikshavn Seniorer: Foredrag og aktiviteter, 5.200 kr.

Frederikshavn Modeljernbaneklub: Drift, 4.000 kr.

Hyggeklubben Skagen: Udflugt, 1.000 kr.

Hyggeklubben Dybvad: Udflugt, 4.000 kr.

Børns Vilkår: Telefonrådgivning, 10.000 kr.

Aktivitetshusets Venner, Sæby: Udflugt og arrangement, 8.000 kr.

Hjerteforeningen Sæby: Foredrag og café, 7.200 kr.

Aalbæk/Hulsig Pensionistforening: Udflugt og aktiviteter, 7.000 kr.

City Bowl: Udflugt, 4.000 kr.

ULF – Udviklingshæmmede Landsforening: Drift og kursus, 8.000 kr.

Dansk Handicap Forbund Fr.havn og Sæby: Drift og udflugt, 5.500 kr.

Sydbyens Venner: Frivilligfest, 4.000 kr.

Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel: Kursus, 4.000 kr.

Strandgårdens Venner: Udflugt og foredrag, 6.000 kr.

Venligboerne Frederikshavn: Drift og café, 5.500 kr.

Klub Aktiv Strandby: Arrangement, udflugt og aktivitet, 9.200 kr.

Støtteforeningen Hospice Vendsyssel: Kørsel, 4.000 kr.
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Lokalhistorisk forening for Lyngså og omegn: Udflugt, 4.000 kr.

Osteoporoseforeningen Vendsyssel: Drift og foredrag, 8.000 kr.

Lupus Nord Gigtforening: Drift, 2.500 kr.

Foreningen Livsvilje: Drift, 4.000 kr.

Seniortræf, Den Selvejende Institution Kulturhuset, Drift og aktiviteter, 

8.000 kr.

Dansk Præmatur Forening: Foredrag, 4.000 kr.

Depressionsforeningen: Drift af selvhjælpsgrupper, 4.000 kr.

Minibyen Sæby: Drift og studietur, 8.000 kr.

Gigtforeningen Frederikshavn Lokalgruppe: Drift, udflugt og foredrag, 

10.000 kr.

Røde Kors Frederikshavn: Udflugt og frivillige og arrangement for frivillige, 

8.000 kr.

Skærum Voksenforening: Husleje og udflugt, 8.000 kr.

Astma- og Allergiforeningen, Luftballonen: Deltagergebyr, 2.600 kr.

Børns Voksenvenner: Drift, udflugt og aktiviteter, 8.000 kr.

Centerrådet, Støtteforeningen Ingeborghus: Frivilligfest, 4.000 kr.

Støtteforeningen Fontænehuset i Fr.havn: Udflugt og foredrag, 8.000 kr.

Den Sociale Retshjælp Fond: Opstart af selvhjælpsprogram, 5.000 kr.

Hørby Pensionistforeningen Kulturhuset: Udflugt og aktiviteter, 8.000 

kr.

Ravnhøjscentrets Venner: Udflugt, 4.000 kr.

Sundhed og Trivsel: Udflugt og aktiviteter, 8.000 kr.

Hyggeklubben Sæby: Drift og aktiviteter, 5.625 kr.

Dansk Handicap Forbund Skagen, Drift, 8.000 kr.

Morgengymnastikholdet: Udflugt og arrangement, 8.000 kr.

Ansøgning indstillet til afslag:

Saltlandets historiske forening:

Foreningen indstilles til afslag, da foreningens formål ikke er aktiviteter rettet 

mod socialt udsatte borgere i Frederikshavn kommune, men at bevare og øge 

kendskabet til lokal-, kultur- og slægtshistorie for alle borgere i området. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren 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 

efterretning

 meddeler afslag til Saltlandets historiske forening
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Tildeling af beløb under 10.000 taget til efterretning.
Tildeling af beløb over 10.000 godkendt.
Afslag gives til Saltlandets historiske forening.

Bilag

- Tilskud over 10.000 kr (1723599 - EMN-2016-02426)
- Tilskud under 10.000 kr (1723598 - EMN-2016-02426)
- Afslag (1723596 - EMN-2016-02426)
- §18 Oversigt over udd.  2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1745670 -

EMN-2016-02426)
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7 (Åben) Forlængelse af tværsektorielt samarbejdsprojekt
Sags ID: EMN-2015-01443

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU/SUU

Sagsfremstilling
Sagsresume

Siden december 2015 har Frederikshavn Kommune været involveret i et tværsektorielt 

projekt omkring udarbejdelse af et forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom. 

Projektet er finansieret af midler fra Socialstyrelsen, og Frederikshavn Kommune deltager 

sammen med Region Nordjylland og syv andre nordjyske kommuner.

Projektets første periode løb i et år, og udvalget orienteres hermed om, at der er ansøgt 

om forlængelse for yderligere et år.

Projektet

Socialudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, at Frederikshavn Kommune 

indgik i en tværsektoriel ansøgning om midler fra Socialstyrelsen. Temaet for tildeling af 

midlerne var etablering af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser.

Projektet er forankret i Region Nordjylland, og Frederikshavn Kommune deltager 

sammen med 7 andre nordjyske kommuner. I Nordjylland har deltagerne valgt at beskrive 

et projekt, som retter sig mod borgere i alderen 18 til 40 år med bipolar affektiv 

sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv psykose).

Projektet er fra start tiltænkt som toårigt, men midlerne fra Socialstyrelsen skal søges for 

et år ad gangen. 

I første projektperiode er der udarbejdet et regionalt forløbsprogram for borgere i 

målgruppen. Forløbsprogrammet beskriver retningslinjer for, hvordan region, kommuner 

og almen praksis samarbejder. Ligeledes beskrives de indsatser, som de forskellige 

sektorer tilbyder borgerne i målgruppen.

I anden projektperiode vil der være fokus på implementering, opfølgning og justering af 

det regionale forløbsprogram. Implementeringsfasen indeholder blandt andet aktiviteter i 

forhold til følgende:

- Implementering af forløbsprogrammet lokalt

- Markedsføring og generel udbredelse af kendskab til programmet

- Vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af sektorer

- Effektmåling, brugerevaluering og justering af forløbsprogrammet
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Projektet er finansieret af satspuljemidler. Den kommunale medfinansiering består 

primært af tid til ledere og medarbejderes deltagelse i kompetenceudvikling, vidensdeling 

og lignende. 

Sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Udvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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8 (Åben) Folkeoplysningspolitik i høring
Sags ID: EMN-2016-03094

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
DU/ÆR/HR/TU/SOU/IR/DU/SUU/PMU/BUU

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2016 at sende fornyelse af 

folkeoplysningspolitikken i høring.

En ny politik vil være gældende fra 2017-2020.  

Opbygningen i den nuværende politik fastholdes, så politikken stadig har en vision, 

målsætninger og prioriterede spor. Derudover er der lagt mere vægt på samskabelse og 

civilsamfundets inddragelse, og elementer fra Kultur- og Fritidsudvalgets strategi ’fra 

mursten til mennesker’ er også tilføjet. 

Politikkens handlingsspor er udvidet med et ekstra, så der er fire handlingsspor. 

Udvalget bedes drøfte forslaget til ny politik med henblik på at sende et høringssvar. 

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter forslag til ny 

folkeoplysningspolitik med henblik på at sende et høringssvar. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 28-11-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til politikken, men har dog en bemærkning til 
bagsidebilledet. Ældrerådet opfordrer til at man viser personer der ”kommer” – altså 
personer set forfra, frem for folk der er gået.

Udvalg: Handicaprådet Dato: 28-11-2016
Drøftet.
Handicaprådet har ikke yderligere bemærkninger til politikken.

Fraværende: Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder.

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 05-12-2016
Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 06-12-2016
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Drøftet.
Udvalget opfordrer til, at der er en opmærksomhed på de ressourcer ældre borgere kan 
bidrage med i det frivillige foreningsliv.

Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutninger:
Der udarbejdes høringssvar fra Sundhedsudvalget. 

Bilag

 Folkeoplysningspolitik - pdf til høring (1723953 - EMN-2016-03094)
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9 (Åben) Kapaciteten på træningsområdet
Sags ID: EMN-2016-03247

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Der gives i denne sag en opsummering af hvilke tiltag, der er foretaget for at 

imødekomme udfordringen med kapaciteten på Træningsområdet i Frederikshavn 

Kommune, i denne og tidligere byrådsperiode.

For en komplet oversigt over alle de sager vedr. kapacitetsudfordringen, som SUU har 

behandlet i denne byrådsperiode, henvises til bilag.

Baggrund for kapacitetsudfordringen

Kapacitetsudfordringen på Træningsområdet har baggrund i en række eksterne og 

interne faktorer, som påvirker behov og efterspørgsel for genoptræning. Faktorerne 

beskrives i det følgende.

Eksterne faktorer

- Den massive landsdækkende aktivitetsstigning på genoptræning efter 

sygehusbehandling som for Frederikshavn vedkommende udgør ca. 51 %
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- Den landsdækkende udvikling af kronikerrehabiliteringsområdet. Frederikshavn

Kommune har en overrepræsentation af borgere med kroniske lidelser

- Borgernes øgede forventning om en hurtig og højt kvalificeret genoptræning, 

samt et aktivt og deltagende liv på trods af kronisk sygdom eller handicap

- Det store fokus på kvalitetsudvikling og sammenhængende forløb på de 

kommunale træningsindsatser både fra national og regional side i kraft af 

Sundhedsaftalerne, den nye bekendtgørelse og vejledning omkring 

genoptræning (2016) og de nationale kliniske retningslinjer

- Regeringens sundhedspolitiske dagsorden herunder udvikling af det nære 

sundhedsvæsen og nationale visitationsretningslinjer om tidlig indsats i 

primærsektoren før regionalt behandlingstilbud, f.eks. træning før operation 

- Den demografiske udvikling med stadig flere ældre borgere

Interne faktorer 

- Kommunes ledelsesmæssige strategi omkring rehabilitering, selvhjulpenhed og 

borgernes mestringsevne (De 8 strategiske fokuspunkter og de 5

ledelsesmæssige greb)

- Udvikling af hverdagsrehabiliteringen på ældreområdet 

- Det øgede politiske fokus på samarbejde på tværs i Kommunen, herunder 

sammenhæng mellem sygedagpengeområdet og genoptræningsområdet

De fysiske rammer

For at imødekomme de kapacitetsmæssige udfordringer er der de sidste 10 år sket en 

markant udvikling og styrkelse af Kommunes Træningsområde. 

Konkret er der foretaget følgende tiltag vedr. de fysiske rammer:

Skagen

- Etablering af nyt Sundhedscenter på det tidligere Skagen Sygehus med bl.a. en 

ny stor træningssal, hvortil kronikerrehabilitering samt andre træningshold flyttes

- Regionens Ryg- og Gigtcenter etablerede et nyt varmvandsbassin, hvor 

Kommunen lejer sig ind. Det gamle træningsbassin i Skagen Træningscenter 

blev nedlagt og frigav plads til et nyt træningsrum

Status: De fysiske rammer i Skagen dækker det nuværende og fremtidige behov,

idet aktivitetsstigningen i Skagen ikke er så markant som i Frederikshavn og Sæby.

Sæby 

- Træningsområdet flyttede fra Sæby Ældrecenter til et lejemål i det nybyggede 

Sæby Svømmebad. Træningscenteret lejede sig ind via driftsaftale fra 2007 -

2013. Allerede efter få år var pladsforholdende utilstrækkelige pga. den høje 

aktivitetsstigning

- I 2009 flytter sundhedscenter Sæby til større lejede lokaler. Her suppleres 

træningscentrets holdtræningsfaciliteter
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- I 2013 etableres det nye Sundhedshus i Sæby i samarbejde med Regionen via 

statsmidler. Både Træningscenter og Sundhedscenter Sæby flyttede ind i de nye 

lokaler

Status: De fysiske rammer i Sæby er optimale og fremtidssikret. Der er således 

kapacitet til yderligere udvidelse. 

Frederikshavn, Phønix

- Træningscenteret etableres i 2007 i et privat lejemål, indgået som en midlertidig 

kontrakt. Kontrakten er efterfølgende forlænget flere gange og senest i 2014, 

hvor en aftale om huslejenedsættelse blev indgået

- Sundhedscentret etableres i 2007 i sidebygningen på der private lejemål. Dette

medførte dog ikke yderligere træningsfaciliteter

- Lejemålet blev udvidet med flere kvadratmeter til ergoterapeutisk træning i 2010. 

Det skete ved at ombygge et industrikøkken i bygningen, som ikke havde været 

anvendt tidligere

- Stærkt tiltagende pladsproblemer på Phønix beskrives i forbindelse med 

budgetopfølgninger fra år 2011

- I 2013 blev der igangsat et større arbejde for at afsøge muligheden for at flytte 

Phønix til større og billigere kommunale lokaler. Der har været set på følgende 

kommunale bygninger: Abildgårdskolen, bygninger på værkergrunden og

Ørnevejens skole. For sidstnævnte blev der udarbejdet et ombygningsprojekt, 

som af økonomiske årsager ikke blev igangsat

- Der har været afsøgt muligheder for at supplere Phønix med andre lokaler. F.eks. 

bygninger på værkergrunden, svømmehallen, en nedlagt børnehave og

Kastaniegården

Status: Status på de fysiske rammer på Træningscenter Phønix er, at den fysiske 

kapacitet på Phønix er helt opbrugt, og at rammerne på alle måder er utilstrækkelige 

og utidssvarende. 

Generelle driftsoptimeringer på træningsområdet

For at imødekomme de kapacitetsmæssige udfordringer, de nye lovmæssige krav, det 

øgede kvalitetsmæssige krav, det politiske fastlagte serviceniveau og krav til ventetid er 

der på Træningsområdet sket følgende driftsoptimeringer:

- Udvidet åbningstider

- Ændring af ventetid på opstart af genoptræning fra 3 uger til 5 hverdage for 

genoptræning efter sygehusbehandling (Sundhedsloven) og fra 3 uger til 14 

hverdage for al øvrig genoptræning (Serviceloven)

- Øget brug af samtræning og holdtræning 

- Mere effektiv udnyttelse af træningsfaciliteter og investering i forbedring af 

træningsudstyr

- Mere effektive træningsforløb via udviklingsarbejde omkring styrket effektivitet og 

kvalitet i genoptræningen
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- Mere fokus på selvtræning og exitstrategier, herunder samarbejde med frivillige, 

aftenskolen, private træningscentre og foreninger ift. udslusning.

- Øget samarbejde på tværs af træningscentrene

- Ny samarbejdskontrakt med de praktiserende fysioterapeuter omkring en 

overflowsmodel 

- Udvikling af samarbejdet med Caspershus om ambulant genoptræning af 

specifikke diagnosegrupper

- Mest mulig træning foregår på træningscentrene frem for i borgers eget hjem.

- Udarbejdelse af borgertilfredshedsundersøgelse i 2016

- Analyse om konkurrenceudsættelse af Træningscenter Phønix

Digitalisering

Træningsområdet er konstant opmærksom på digitale løsninger, som kan gøre 

hverdagen mere effektiv. Dette har resulteret i:

- Optimering af journalføring

- Optimering af digitale øvelsesprogrammer

- Forsøg med supplerende digital træning

Organisatoriske ændringer

- Fusion af Trænings- og Sundhedscentre pr. 1. januar 2016.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen drøftet
Sundhedsudvalget ønsker et oplæg til næste møde:

- Status på de iværksatte tiltag
- Et notat med løsningsmuligheder på kort sigt
- Forvaltningen undersøger en varig løsning med udgangspunkt i brug af 

kommunale ejendomme.

Bilag

 Oversigt over behandlede sager på Træningsområdet (1733045 - EMN-
2016-03247)
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10 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (SUU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Alle politiske udvalg og HovedMED orienteres hvert kvartal om kommunens 

sygefraværsstatistik.

Den vedlagte statistik viser udviklingen i det sygdomsrelaterede fravær i perioden 2013 til 

oktober 2016 samlet for hele kommunen. Derudover ses det enkelte centers sygefravær 

for perioden oktober 2015 til og med oktober 2016. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: 

 Sygdom

 Delvis syg (sygemelding i løbet af dagen)

 Nedsat tjeneste

 Arbejdsskade 

 Sygefravær efter § 56 i sygedagpengeloven, hvor kommunen får refusion fra 

første dag på grund af langvarig eller kronisk sygdom

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

- Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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11 (Åben) Opfølgning på Ungebyrådets møder om integration af unge 
flygtninge i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01549

Sagsbehandler: Anette Hartmann Jensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har etableret et Ungebyråd. Ungebyrådet består af 19 

medlemmer, der repræsenterer folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser, 

foreningslivet samt klubområdet i Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet og den politiske styregruppe fik den 8. november 2016 en rundvisning på 

Asylcenter og Asylskolen i Frederikshavn.

Den 23. november 2016 mødtes Ungebyrådet igen for at udarbejde et samlet idékatalog 

til byrådet og som inspiration til, at de unge selv kan sætte aktiviteter i gang i deres egne 

netværk, som kan fremme integrationen af unge flygtninge i Frederikshavn Kommune.

Ungebyrådet fremhævede følgende 6 idéer som de vigtigste som byrådet skal arbejde 

videre med: 

 Få kortlagt flygtningenes/asylansøgernes kompetencer, og så få asylansøgere til 

at hjælpe med/deltage i undervisningen – som fx foredragsholdere på skolerne.

 Gør noget for de unge piger på Asylcentret, så de kommer ud fra Centret, fx se 

film sammen med dem.

 Få oprettet en besøgsven/kontaktvens ordning. Få tilknytte en kontaktperson på 

samme alder.

 En udvekslingsordning – kulturudveksling, en ”udvekslingselev” fra Asylcentret, 

som man fx kan invitere med hjem til spisning og lave andre aktiviteter sammen 

med.

 Besøgsdage for danske elever, hvor eleverne skal besøge Asylcentret og 

Asylcentret unge skal besøge skolerne.

 Temauge: International uge på alle skoler om fx kultur, geografi mm.

Hele Ungebyrådets Idékataloget vedlægges som bilag. 

Indstilling
Social,- sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget forholder sig til 

Ungebyrådets drøftelser og idéer. 

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Idekataloget drøftet.
Sundhedsudvalget ønsker indenfor sundhedsområdet særlig fokus på integrationsdelen.

Bilag

- Ungebyrådsmødets idée katalog integration af unge flygtninge 
(1732698 - EMN-2016-01549)
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12 (Åben) Opfølgning på dialogmøde i sundhedspolitisk dialogforum 
Sags ID: EMN-2016-00295

Sagsbehandler: Rikke Albrektsen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Sundhedspolitisk dialogforum holdt møde den 14. oktober 2016.

Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er, at skabe tættere kontakt 

mellem KKR (Kommunekontaktrådet), SKU (Sundhedskoordinationsudvalget) og 

byrådene, at etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af 

Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk 

dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen

Blandt de emner, som blev vendt på dagen (og som er nærmere beskrevet i bilaget 

”opsamling fra mødet”) var:

• Den sundhedspolitiske dagsorden på Christiansborg: Der var i første oplæg af 

Flemming Møller Mortensen især fokus på kommunernes rammevilkår, de aktuelle 

udfordringer på sundhedsområdet, accelererede forløb/de nye supersygehuse og 

betydningen heraf for kommunerne, en styrket indsats ift. forebyggelse og 

situationen vedr. de alment praktiserende læger. 

• Psykiatriområdet: Oplægget blev indledt med en beskrivelse af psykiatriens 

organisering, og herefter gennemgik psykiatridirektør Anette Sloth de aktuelle 

udfordringer og fokusområder, blandt andet ift. ældreområdet, hvor man oplever 

stigende problemer med depressive ældre. Psykiatrien er desuden presset ift. 

området omkring ikke-psykotiske sygdomme; der bruges groft sagt flest penge på 

de, som er mindst syge. Patientens team blev berørt og afslutningsvist blev 

sammenhængskraften mellem de forskellige sektorer drøftet. 

• Samarbejdet mellem KL og de nordjyske kommuner: 2016 har været et 

begivenhedsrigt år på sundhedsområdet, og H.C. Østerby fra KLs Social- og 

Sundhedsudvalg præsenterede status vedr. igangværende aktiviteter, herunder 

blandt andet Handlingsplan for Den ældre medicinske patient, Handlingsplan for 

demens, Kræftplan 4 og de kommende KMF justeringer. Herudover blev f.eks. 

hjemmesygeplejerskers ændrede rolle drøftet og problemstillinger ift. delegering 

generelt var et emne. 

• Status på Sundhedsaftalen: Anders Broholm sluttede arrangementet af med en 

status vedr. implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018. Mange projekter er 
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igangsat og fokus er nu blandt andet på opfølgning og fastsættelse af realistiske 

mål for indsatserne. SKU har ved prioriteringen af projektet især fokuseret på 

emner som Social ulighed, børne/ungeområdet, forebyggelsesarbejdet og 

psykiske sygdomme.  

• Det blev afslutningsvist besluttet, at der i 2017 i regi af Sundhedspolitisk 

Dialogoforum skal udarbejdes et fælleskommunalt politisk rammepapir.  

Indstilling
Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget drøfter input til politisk 

rammepapir og tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Dias Anette Sloth - Psykiatriområdet (1740233 - EMN-2016-00295)
 Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 14.okt. 2016 

(1740232 - EMN-2016-00295)
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13 (Åben) Orientering fra møde den 16. november 2016 i Politisk 
Forankringsgruppe Nord vedr. Sundhedsaftalen
Sags ID: EMN-2016-03355

Sagsbehandler: Rikke Albrektsen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Den Politiske Forankringsgruppe Nord holdt møde den 16. november. Formålet med 

møderne i den politiske forandringsgruppe er at sikre et lokalt fokus i sundhedsaftalen. 

Medlemmerne af den politiske forankringsgruppe er relevante politiske repræsentanter 

fra kommunerne, herunder KKR-udpegede repræsentanter fra 

Sundhedskoordinationsudvalget, region og lokal repræsentation fra PLO/Kommunalt 

Lægeligt Udvalg.

På dagsordenen for dette møde var pejlemærket: Den sociale ulighed i sundhed skal 

reduceres. De 4 kommuner (Hjørring, Læsø, Brønderslev og Frederikshavn) beskrev 

konkrete indsatser til at imødegå social ulighed i sundhed. Og ligeledes beskrev regionen 

i regi af sundhedsaftalen, hvilket indsatser der er iværksat.

Sundhedsaftalen i Nordjylland hviler på en fælles vision om:

”et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at 

nordjyske borgere sikres lige muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår”.

Ligeledes blev temaet ”Nyt Aalborg Universitets-hospital – konsekvenser for patienterne 

og samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommunerne” drøftet.

Indstilling
Social-, Sundheds- og kulturdirektør indstiller, 

 at indtrykkene fra mødet drøftes og 

 at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

- Oplæg om fælles sundhedsaftaletiltag (1740395 - EMN-2016-03355)
- Referat af Politisk Forankringsgruppemøde 161116 (1740394 - EMN-

2016-03355)
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14 (Åben) Videre proces vedrørende konkurrenceudsættelse Tandplejen
Sags ID: EMN-2016-01430

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
På Sundhedsudvalgets møde den 16. august blev punktet vedrørende 
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør i den kommunale tandpleje 
behandlet. Sundhedsudvalgets fokus i den forbindelse centrerede sig særligt omkring 
rationel drift, geografi og ventetider. På møde i Sundhedsudvalget den 11. oktober, 
blev notat om ventetider i Den kommunale Tandpleje fremlagt til orientering. I 
perioden mellem de to møder, havde Sundhedsudvalget aftalt, at sætte 
analysearbejdet vedr. konkurrenceudsættelse i bero, grundet at der i det aktuelle 
finanslovsforslag var et forslag om at etablere frit valg i tandpleje. 
Nu viser det sig imidlertid, at der ikke er noget konkret i Finansloven omkring 
frit valg på tandpleje som varslet, men regeringsgrundlaget tager generelt 
pejling på øgede muligheder for frit valg. På den baggrund bedes 
Sundhedsudvalget tage stilling til den videre proces

Indstilling
Børne-, Skole- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget 
drøfter den videre proces

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget fastholder den tidligere beslutning.

Bilag
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15 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
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Den uafhængige revisors erklæringer 

 



Ejerforhold: 

 

Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland i forholdet 47/53. 

 

Selskabet har til formål, at stille lokaler/faciliteter til rådighed for kommunens sundhedsmæssige 

aktiviteter og private læger samt evt. andre sygesikringsydere. 

 

Det samlede bygningsareal er på 2.790 kvadratmeter. 

 

 

Bestyrelse:  

 

 Formand: Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland 

 

 Næstformand: Irene Hjortshøj, Frederikshavn Kommune 

 

 Bestyrelsesmedlem: Anders Broholm, Frederikshavn Kommune 

 

 Bestyrelsesmedlem: Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune 

 

 Bestyrelsesmedlem: Henrik Buchhave, Region Nordjylland 

 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Houmøller Sprøgel, Region Nordjylland 

 

 

Adresse: 

 

 Sundhedshus Sæby I/S 

  Sæbygårdvej 31 

 9300 Sæby 

 

 CVR. 34 97 56 12 

 

 

Budget- og regnskabsperiode: 
 

 Selskabets budget- og regnskabsperiode går fra og til: 

 

1. januar – 31. december  

 

Første regnskab går fra 1. juli 2013 til 31. december 2014 

 

 

Revisor:  

 

 BDO 

 Visionsvej 51 

 9000 Aalborg 



Ledelsens beretning  

 

Sundhedshus Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune juni 2013. 

 

Interessentskabets formål er at eje og drive et sundhedscenter – Sundhedshus Sæby - med henblik på 

udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens § 205a-b. Der skal således udlejes lokaler til 

kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis 

sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. De regionale sundhedsaktiviteter er 

eksempelvis almenpraktiserende og specialpraktiserende læger. 

 

I tilknytning hertil skal interessentskabet eje og i relevant omfang drive et fællescenter med en række 

fællesfaciliteter. 

 

Interessentskabet har ikke til formål, at opnå fortjeneste. 

 

Sundhedshus Sæby har været i normal drift i hele regnskabsperioden 2015. Bestyrelsen for 

Sundhedshus Sæby I/S har i 2015 beskæftiget sig med driftsfase, samt arbejdet med at sikre udlejning 

af sundhedshuset.  

 

Den kommunale del af sundhedshuset er fuldt udlejet til Frederikshavn Kommune. Den regionale del 

er fortsat delvist udlejet. I 2016 vil de prioriterede indsatser være at sikre en fortsat hensigtsmæssig 

drift af sundhedshuset, samt at arbejde for at udleje de lokaler, der pt. ikke er udlejet. 

 

 

  



Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Sundhedshus Sæby I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for klasse A-virksomheder med hensyntagen til, at virksomheden er ejet af offentlige 

myndigheder og derfor delvist refererer til Budget og regnskabssystem for kommuner og regioner. 

Alle udgifter og indtægter opgøres efter omkostningsprincippet. 

Resultatopgørelse 
 

Indtægter 

Indtægter fra udlejning af lokaler i Sundhedshus Sæby samt de tilhørende indtægter via forbrugs-

afregning fra lejerne.  

Driftsudgifter 

Udgifter som er direkte relateret til driften af sundhedshuset og ikke er forbundet med de 

administrative og finansielle udgifter samt de løbende afskrivninger. 

Balance 

Materielle anlægsaktiver 

Grund, bygninger, produktionsanlæg, maskiner, installationer, driftsmateriel og inventar måles til 

kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med 

fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget 

i brug. 

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden 

på de enkelte bestanddele er forskellige. Der bruges lineære afskrivninger baseret på vurdering af 

levetiden for det enkelte aktiv. Afskrivninger foretages over resultatopgørelsen.  

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under 

driftsudgifter. 

 

Leasingkontrakter 

Leasingkontrakter der vedrører materielle anlægsaktiver, hvor Sundhedshus Sæby I/S har alle 

væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, indregnes i balancen som aktiver. 

Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsværdien eller til 

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige 

tilsvarende anlægsaktier. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatorer på 

værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på 

værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der 

foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. Nedskrivning foretages over egenkapitalen. 

 



Tilgodehavende 

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab såfremt tab forventes. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 

værdi. 

 

Det modtagne statstilskud til byggeriet er optaget under kortfristet gæld og periodiseres over 

resultatopgørelsen i samme takt som afskrivning på bygningen (30 år). 

 

Afskrivninger 

Bygninger afskrives over 30 år mens inventar og produtionsudstyr/tekniske installationer afskrives 

over 10 år. 

 

Egenkapital 

Interessentskabets egenkapital består af indskud fra interessenterne på henholdsvis en grund og 

byggerådgivning. 

 

Det er ikke formålet, at der skal opbygges en egenkapital og af interessentskabskontrakten mellem 

ejerne fremgår, at overskud inden for 5 % eller underskud indenfor 2 % af omsætningen overføres til 

næste regnskabsår. Dog reserveres der beløb til vedligeholdelse i en særlig pulje under egenkapitalen. 

Overskud eller underskud herudover udbetales henholdsvis opkræves ved interessenterne 

umiddelbart efter godkendelse af regnskabet. Resterende overskud/underskud indgår i næste års 

resultat. 

 

Gældsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu 

efter fradrag af transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser 

til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så 

forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over 

låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på 

finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket 

sædvanligvis svarer til den nominelle værdi. 

 

Renter af langfristet gæld indgår i resultatopgørelsen. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse

Note 2015 2014

Budget 

2016

Indtægter 1 -2.470.159 -790.670 -2.811.727

Driftsudgifter 2 660.077 38.845 966.427

Total -1.810.083 -751.826 -1.845.300

Administrationsudgifter 3 131.167 90.510 102.491

Øvrige udgifter 4 8.822 125.272 0

Finansielle poster 5 1.395 100 92.828

Total 141.384 215.881 195.319

Resultat før afskrivninger -1.668.698 -535.945 -1.649.981

Afskrivninger 1.184.958 384.764 1.185.000

Resultat -483.741 -151.181 -464.981

Overskud 26,72% 20,11% 25,20%

Resultat disponering

Til øvrige reserver 470.000 0 464.000

Til overført resultat 13.741 151.181 981

Resultat 483.741 151.181 464.981



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance

Aktiver Note 2015 2014

Grund 521.620 521.620

Bygninger 40.979.970 42.409.147

Produktionsanlæg og maskiner 4.040.142 4.506.312

Inventar 765.067 853.344

Materielle anlægsaktiver 6 46.306.798 48.290.462

Anlægsaktiver i alt 46.306.798 48.290.426

Tilgodehavende 7 81.307 389.515

Momstilgodehavende 0 0

Tilgodehavender 81.307 389.515

Likvide beholdninger 1.849.246 0

Likvide beholdninger 1.849.246 0

Aktiver i alt 48.237.352 48.679.938

Balance

Passiver Note 2015 2014

Egenkapital 8 -2.076.541 -1.592.800

Kortfristet gæld 9 -46.160.810 -47.087.138

Passiver i alt -48.237.351 -48.679.938



 

 

 

Noter

Note 1 - Indtægter

Husleje: Frederikshavn kommune -832.322

Læger -79.345

Laboratorie -52.222

Region Nordjylland (tomgangsleje) -708.779

Husleje i alt -1.672.667

Drift -545.189

Vand -31.682

El -79.204

Varme -132.000

Laboratorie udstyr/renholdelse -9.417

Total -2.470.159

Note 2 - Driftsudgifter

El 142.101

Varme 92.218

Ejendomsfunktionær 133.953

Vedligeholdelse 74.788

Elevator 2.385

Renholdelse 214.333

Renovation 300

Total 660.077

Note 3 - Administrationsudgifter

Forsikring 51.494

Revision 32.500

Administration 47.173

Total 131.167

Note 4 - Øvrige udgifter

Ejendomsskat 7.824

Øvrige udgifter 998

Total 8.822

Note 5 - Finansielle poster

Gebyr 1.324

Renter 71

Total 1.395



 

 

 

 

  

Note 6 - Materielle anlægsaktiver

Grund Bygninger Produktion

sanlæg og 

maskiner

Inventar I alt

Kostpris 1. januar 2015 521.620 42.875.318 4.661.702 882.769 48.941.409

Tilgang 0 0 0 0 0

Afgang 0 0 0 0 0

Kostpris 31. december 2015 521.620 42.875.318 4.661.702 882.769 48.941.409

Afskrivninger 1. januar 0 466.170 155.390 29.426 650.986

Årets afskrivninger 0 1.429.177 466.170 88.277 1.983.624

Årets afskrivninger på afhændende aktiviteter 0 0 0 0 0

Tilbageførsel af afskrivninger på afhændende 

aktiviteter 0 0 0 0 0

Afskrivning 31. december 0 1.895.347 621.560 117.703 2.634.610

Regnskabsmæssig værdi 31. december 521.620 40.979.970 4.040.142 765.067 46.306.798

Afskrivningsprofil Afskrives ikke 30 år 10 år 10 år

2015 2014

Note 7 - Tilgodehavender

Husleje 81.307 24.328

Husleje m.m. vedr. tomgangsleje 0 365.187

Moms 0 0

Tilgodehavender i alt 81.307 389.515

Note 8 - Egenkapital

Indskud Grund (Frederikshavn Kommune) -521.620 -521.620

Indskud byggerådgivning (Region Nordjylland) -920.000 -920.000

Tidligere overført under/overskud -151.180 0

Egenkapital primo -1.592.800 -1.441.620

Øvrige reserver (bundet til vedligeholdelse) -470.000 0

Overført underskud/overskud 2015 -13.741 -151.180

Egenkapital ultimo -2.076.541 -1.592.800

Note 9 - Kortfristet gæld

Depositum - husleje indbetaling -28.835 -28.717

Anden kortfristet gæld -405.301 -163.225

Mellemregning Region Nordjylland -22.629.207 -23.701.138

Momsafregning -202.357 -32.876

Periodiseret statstilskud, tilgang saldo -23.960.000 -23.960.000

 - Indtægtsført i resultatopgørelse 1.064.889 266.222

Periodisering 0 532.596

Total -46.160.811 -47.087.138
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1. Indledning 

 

Siden overdragelsen af myndighedsansvaret fra regionerne til kommunerne i 2008 har de nordjyske 

kommuner oplevet en udvikling af den vederlagsfrie ordning, som på flere punkter divergerer fra de øvrige 

regioner. Om end Region Midtjylland har overhalet Region Nordjylland i forhold til udgiftsniveau per 

patient, så har Region Nordjylland fortsat et udgiftsniveau, som ligger over landsgennemsnittet, og som 

medfører en budgetmæssig udfordring for mange kommuner, da der er få styringsmuligheder på området. 

Derudover er der kommuner, hvor udgifterne svinger meget fra år til år, hvilket gør det vanskeligt at holde 

sig inden for de fastlagte økonomiske rammer.     

 

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt et notat over aktivitets- og udgiftsudviklingen 

vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi i de nordjyske kommuner. Der følges i nærværende notat op på 

resultaterne fra de sidste års redegørelser. Denne gang er der tale om en rapport, som behandler udviklingen 

fra 2011 til 2015 med særlig fokus på udviklingen i 2015. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis 

vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i 

antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. 

  

Der skal gøres opmærksom på, at eventuelle udgifter til særskilte kommunale tilbud om vederlagsfri 

fysioterapi ikke er en del af analysen. Lokale udgifter hertil skal således lægges oveni for at få et fuldt billede 

af den enkelte kommunes udvikling på området og udgifterne samlet til ordningen. Derudover er almen 

fysioterapi (speciale 51) ikke medtaget i analyserne. 

 

Notatet er udviklet med henblik på at tydeliggøre tendensen på området og bidrage til økonomistyringen 

lokalt, men kan samtidig eventuelt anvendes som afsæt for en dialog med henholdsvis den henvisende part 

(den praktiserende læge) og den udførende part (den praktiserende fysioterapeut). Denne dialog finder f.eks. 

sted på årlige dialogmøder mellem kommune og fysioterapeuter.  

 

Rapporten er opdelt i tre afsnit. I afsnit 2 gennemgås udviklingen i forhold til vederlagsfri fysioterapi, hvor 

udviklingen i Nordjylland sammenholdes med udviklingen i de øvrige regioner. Denne sammenligning viser, 

at Region Nordjylland i perioden 2011-2015 har haft den laveste procentvise stigning i bruttohonoraret til 

vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Den relativt set lave stigning i bruttohonoraret afspejles i, at 

Nordjylland fra 2011 til 2015 har en lavere vækst i udgiften per patient og antallet af patienter, som modtager 

vederlagsfri fysioterapi (om end antallet af patienter de seneste 2 år procentuelt er steget mere end på 

landsplan). På grund af den relativt set lave stigningstakt i udgiften per patient har Region Nordjylland 

dermed som nævnt siden 2013 overladt positionen som regionen med det højeste gennemsnitlige 

bruttohonorar per patient til Region Midtjylland, efter at Region Nordjylland i flere år havde indtaget den 

position. 

 

I afsnit 3 vises udviklingen i vederlagsfri fysioterapi på kommuneniveau for de nordjyske kommuner. Dette 

afsnit viser, at ovennævnte regionale udvikling dækker over meget stor variation mellem de enkelte 

kommuner. Fra 2011 til 2015 varierede udviklingen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi således lige 

fra et faldende bruttohonorar (Læsø Kommune) til en vækst på knap 80 % (Morsø Kommune). Også 

udviklingen i antallet af patienter varierede kraftigt på tværs af kommunerne om end samtlige nordjyske 

kommuner i perioden har haft et stigende antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi; Frederikshavn 

Kommune har haft den laveste stigning (ca. 9 %), mens Morsø Kommune har oplevet en stigning på ca. 28 

% (her ses bort fra Læsø Kommune, som havde en vækst på 85 %). Endelig udviser udviklingen i 
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bruttohonoraret per patient også stor variation, idet flere kommuner fra 2011 til 2015 havde et nedadgående 

honorar per patient (Læsø, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg), mens Morsø Kommune på den anden side 

havde en vækst i honoraret per patient på over 40 %.  

 

I det afsluttende afsnit 4 gennemgås udviklingen fra 2011 til 2015 i de nordjyske kommuner vedrørende 

ridefysioterapi (speciale 65). På regionsniveau har bruttohonoraret til ridefysioterapi været stødt stigende 

igennem flere år. Fra 2014 til 2015 faldt bruttohonoraret imidlertid med 6,6 %, hvilket både skyldes et fald i 

det gennemsnitlige honorar per borger, som modtager ridefysioterapi samt et mindre fald i antallet af 

borgere, der modtager ridefysioterapi. Ligesom for vederlagsfri fysioterapi dækker den regionale udvikling i 

ridefysioterapien over stor variation blandt de nordjyske kommuner. Fra 2011 til 2015 har nogle kommuner 

således samlet set oplevet et fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi, mens andre kommuner har oplevet 

markante stigninger med Vesthimmerlands Kommune som den klare ”topscorer” med en stigning på over 50 

% i bruttohonoraret fra 2011 til 2015. Fra 2014 til 2015 har kun Thisted, Mariagerfjord og Jammerbugt haft 

en stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi; det skal dog bemærkes, at nogle kommuners faldende 

bruttohonorar i hvert fald delvist kan forklares med en flytning og midlertidig lukning af en ridefysioterapeut 

i Hjallerup med deraf følgende lavere aktivitet (se nærmere i afsnit 4). 
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2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt og nationalt 
I dette afsnit gennemgås først udviklingen i vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland samlet set, og herefter 

sammenholdes denne udvikling med udviklingen i de øvrige regioner. I afsnit 3 gennemgås udviklingen i de 

enkelte nordjyske kommuner. 

 

2.1 Vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland 

I nedenstående figur 2.1, 2.2 og 2.3 gives en kort oversigt over Nordjyllands udvikling i vederlagsfri 

fysioterapi (speciale 62) vedrørende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi samt antallet af personer og 

gennemsnitligt honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. Af figurerne fremgår, at det 

gennemsnitlige honorar per person i perioden 2011-2015 er faldet svagt med 0,4 %; fra 2014 til 2015 steg det 

gennemsnitlige honorar imidlertid 1,1 %. Antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er 

steget kraftigere. Fra 2011 til 2015 steg antallet af personer med knap 15 %; fra 2014 til 2015 var stigningen 

ca. 4,2 %. Som konsekvens af dette er det samlede bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med godt 

14,5 % fra 2011 til 2015, hvor stigningen fra 2014 til 2015 er relativt kraftig med mere end 5 % stigning. 

 

Det stigende bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland er således ikke drevet af stigende 

omkostninger per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi men derimod er udviklingen i antallet af 

patienter den væsentlige forklarende faktor. 

 

 
Figur 2.1: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland – udvikling i bruttohonorar, antal patienter og 

gennemsnitligt honorar pr. patient (angivet i løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar 87.069.068 kr. 90.255.171 kr. 90.982.649 kr. 94.600.007 kr. 99.677.475 kr. 

Antal patienter 6.564 6.833 6.996 7.239 7.545 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
13.264,64 kr. 13.208,72 kr. 13.004,95 kr. 13.068,10 kr. 13.211,06 kr. 

 

 
Figur 2.2: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland – procentvis årlig udvikling i bruttohonorar, antal 

patienter og gennemsnitligt honorar pr. patient (angivet i løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 3,66 % 0,81 % 3,98 % 5,37 % 14,48 % 

Antal patienter 4,10 % 2,39 % 3,47 % 4,23 % 14,95 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-0,42 % -1,54 % 0,49 % 1,09 % -0,40 % 
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Figur 2.3: Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i Nordjylland - udvikling i bruttohonorar, antal patienter og 

gennemsnitligt honorar per patient (løbende priser, år 2011 = indeks 100) 

 

 

2.2 Vederlagsfri fysioterapi på landsplan 

I figur 2.4-2.6 nedenfor er den nordjyske udvikling indenfor vederlagsfri fysioterapi sammenholdt med 

udviklingen i de øvrige regioner. 

 

I figur 2.4 vises udviklingen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2011 til 2015 fordelt på 

regionerne. Som det fremgår, har de nordjyske kommuner i denne periode som nævnt haft en stigning i 

bruttohonoraret på 14,5 %, hvilket er den laveste udgiftsstigning af de fem regioner. Ses der isoleret på 

udviklingen fra 2014 til 2015 har Nordjylland ligeledes, på trods af en stigning i bruttohonoraret på over 5 

%, den procentvis laveste stigning af de fem regioner. 

 
Figur 2.4: Udvikling i bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i løbende priser  

Region 2011 2012 2013 2014 2015 
Forandring i 

% 2011-2015 

Nordjylland kr. 87.069.068 kr. 90.255.171 kr. 90.982.649 kr. 94.600.007 kr. 99.677.475 14,5 % 

Hovedstaden kr. 186.008.253 kr. 202.600.610 kr. 209.121.458 kr. 206.719.729 kr. 218.881.622 17,7 % 

Midtjylland kr. 177.275.114 kr. 193.283.446 kr. 202.363.157 kr. 210.410.539 kr. 223.759.211 26,2 % 

Sjælland kr. 94.674.214 kr. 102.515.862 kr. 106.639.198 kr. 109.439.656 kr. 119.412.822 26,1 % 

Syddanmark kr. 145.023.865 kr. 155.386.104 kr. 158.037.194 kr. 160.938.962 kr. 172.235.889 18,8 % 

Nationalt kr. 690.050.513 kr. 744.041.192 kr. 767.143.656 kr. 782.108.893 kr. 833.967.019 20,9 % 

 

Ses der jævnfør figur 2.5 på udviklingen i udgiften til vederlagsfri fysioterapi per patient, som modtager 

vederlagsfri fysioterapi, så har Nordjylland tidligere ligget med den højeste gennemsnitlige udgift per 

patient. Siden 2013 har denne plads imidlertid været overtaget af Midtjylland, idet den gennemsnitlige udgift 
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per patient i Nordjylland har været rimelig stabil i perioden 2011-2015. Det kan derudover bemærkes, at den 

procentvise stigning i udgiften per patient både set fra 2011 til 2015 og isoleret set fra 2014 til 2015 var 

lavere i Nordjylland end i de øvrige fire regioner.  

Den gennemsnitlige udgift per patient i Nordjylland ligger dog fortsat over landsgennemsnittet; i 2015 var 

den gennemsnitlige udgift per patient i Nordjylland således 13.211 kr. mod gennemsnitligt 12.715 kr. på 

landsplan.  

 
Figur 2.5: Udvikling i udgifter til vederlagsfri fysioterapi i kr. pr. patient (løbende priser)  

 
 

Af figur 2.6 fremgår, hvorledes antallet af personer, som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk 

behandling, har udviklet sig fra 2011 til 2015. Det fremgår, at antallet af personer i ordningen i Nordjylland 

er steget med knap 15 % i perioden, hvilket er under landsgennemsnittet på ca. 18,8 %. Den lidt lavere 

stigning i Nordjylland sammenlignet med de øvrige regioner kan muligvis forklares med, at de nordjyske 

kommuner allerede ved den kommunale overtagelse af området i 2008 havde flere borgere i ordningen end 

landsgennemsnittet, hvilket også er baggrunden for de økonomiske udfordringer, som de enkelte kommuner 

oplever med den vederlagsfri fysioterapi. Det kan dog bemærkes, at den procentvise stigning i antallet af 

patienter i Nordjylland de seneste to år har været lidt højere end stigningen på landsplan. 

 
Figur 2.6: Antal personer som har modtaget vederlagsfri fysioterapeutisk behandling  

Region 2011 2012 2013 2014 2015 
Forandring i % 

2011-2015 

Nordjylland 6.564 6.833 6.996 7.239 7.545 14,95% 

Hovedstaden 14.512 15.612 16.468 16.528 16.937 16,71% 

Midtjylland 13.758 14.689 15.402 15.962 16.502 19,94% 

Sjælland 8.361 9.051 9.522 9.911 10.401 24,40% 

Syddanmark 12.194 12.826 13.527 13.893 14.424 18,29% 

Nationalt 55.235 58.812 61.718 63.349 65.590 18,75% 
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3. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) i de nordjyske kommuner 
Nedenfor gives en kort gennemgang af udviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) i 

de enkelte nordjyske kommuner. Der vises udvikling i kommunernes bruttohonorar for vederlagsfri 

fysioterapi, antallet af personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, samt det gennemsnitlige honorar per 

person, som modtager vederlagsfri fysioterapi. I alle tabeller er anvendt løbende priser. 

 

 

3.1 Brønderslev Kommune 

Jævnfør figur 3.1 har Brønderslev Kommune fra 2011 til 2015 oplevet en stigning på godt 16 % i 

bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningstakten i bruttohonoraret har varieret men var klart størst 

fra 2014 til 2015, hvor bruttohonoraret steg knap 8 %. Den store stigning i bruttohonoraret fra 2014 til 2015 

skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager vederlagsfri fysioterapi, mens det 

gennemsnitlige honorar per person kun steg svagt. 

 

Set i forhold til udviklingen i Region Nordjylland som helhed fra 2011 til 2015 er Brønderslev Kommunes 

udvikling meget lig regionsudviklingen både hvad angår bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt 

honorar pr. patient. Det skal dog bemærkes, at en stor del af stigningen i bruttohonoraret og antallet af 

patienter for Brønderslev Kommunes vedkommende som nævnt er sket i det seneste år. 

 
Figur 3.1: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 3,67 % 3,30 % 0,76 % 7,81 % 16,34 % 

Antal patienter 3,92 % -1,77 % 3,61 % 7,19 % 13,36 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-0,23 % 5,16 % -2,75 % 0,58 % 2,62 % 
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Figur 3.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Brønderslev Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

I figur 3.3 fremgår, at det gennemsnitlige honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, i 2015 

var 12.904 kr. i Brønderslev Kommune, hvilket er lidt lavere end det gennemsnitlige honorar per person i 

hele regionen på 13.211 kr. 

 
Figur 3.3: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Brønderslev Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 5.457.361 kr. 5.657.853 kr. 5.844.531 kr. 5.889.124 kr. 6.348.918 

Antal patienter 434 451 443 459 492 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
12.574,56 kr. 12.545,13 kr. 13.193,07 kr. 12.830,34 kr. 12.904,30 kr. 

 

 

 

3.2 Frederikshavn Kommune 

Udviklingen inden for vederlagsfri fysioterapi i Frederikshavn Kommune i 2011 til 2015 har været meget 

varierende. I perioden 2011-2013 var der årligt enten negativ eller meget svag positiv vækst i både 

bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar per patient. I perioden 2013-2015 var der derimod 

relativt høj årlig vækst; bruttohonoraret steg således både i 2013-2014 og 2014-2015 med omkring 8 %.  

 

Set over hele perioden 2011-2015 er Frederikshavn Kommunes bruttohonorar og antal patienter steget 

mindre end i Nordjylland som helhed, mens det gennemsnitlige honorar er steget mere i Frederikshavn. Men 

som sagt dækker dette over en meget uensartet udvikling i Frederikshavn Kommune, hvor de årlige 

procentvise stigninger har været relativt høje de seneste 2 år. 

 

 



 

  

10 

 

Figur 3.4: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn 

Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar -3,91 % 0,46 % 7,52 % 8,54 % 12,66 % 

Antal patienter -0,47 % 1,72 % 4,45 % 3,23 % 9,16 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-3,46 % -1,23 % 2,95 % 5,14 % 3,21 % 

 

 
Figur 3.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Frederikshavn Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

I faktiske tal lå Frederikshavn Kommunes gennemsnitlige honorar per patient i 2015 på 13.431 kr., hvilket er 

lidt over regionsgennemsnittet på 13.211 kr. 

 
  Figur 3.5: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Frederikshavn Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 8.380.416 kr. 8.052.767 kr. 8.090.143 kr. 8.698.915 kr. 9.441.711 kr. 

Antal patienter 644 641 652 681 703 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
13.013,07 kr. 12.562,82 kr. 12.408,19 kr. 12.773,74 kr. 13.430,60 kr. 
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3.3 Hjørring Kommune 

Hjørring Kommune er en af de nordjyske kommuner, som har oplevet en relativt stor procentvis stigning i 

udgifterne til vederlagsfri fysioterapi fra 2011 til 2015. I denne periode er bruttohonoraret steget med knap 

20 %, hvilket primært skyldes et stigende antal personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi (stigning på 

knap 18 %), mens det gennemsnitlige honorar per patient, som modtager vederlagsfri fysioterapi kun er 

steget 1,8 %. Den årlige udvikling har dog været meget ujævn; fra 2013 til 2014 steg bruttohonoraret 

eksempelvis med knap 8 %, mens stigningen fra 2014 til 2015 kun var på ca. 0,4 %. 

 

 
Figur 3.6: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 7,95 % 2,84 % 7,59 % 0,36 % 19,88 % 

Antal patienter 0,35 % 6,13 % 4,79 % 5,51 % 17,75 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
7,58 % -3,10 % 2,67 % -4,88 % 1,81 % 

 

 
Figur 3.7: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Hjørring Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 
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Sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner har Hjørring Kommune det højeste gennemsnitlige 

honorar per patient til vederlagsfri fysioterapi. På trods af et fald fra 2014 til 2015 til 13.607 kr. pr. patient er 

gennemsnitshonoraret således fortsat over regionsgennemsnittet på 13.211 kr. 

 
Figur 3.8: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Hjørring Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 7.604.801 kr. 8.209.717 kr. 8.442.855 kr. 9.083.273 kr. 9.116.372 kr. 

Antal patienter 569 571 606 635 670 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
13.365,20 kr. 14.377,79 kr. 13.932,10 kr. 14.304,37 kr. 13.606,53 kr. 

 

 

 

3.4 Jammerbugt Kommune 

I perioden fra 2011 til 2015 er bruttohonoraret for vederlagsfri fysioterapi steget ca. 19 % i Jammerbugt 

Kommune (jf. figur 3.9). Særligt fra 2014 til 2015 ses en kraftig stigning i bruttohonoraret på næsten 10 %. 

Stigningen i bruttohonoraret skyldes primært en tiltagende forøgelse af antallet af personer, som modtager 

vederlagsfri fysioterapi. Det gennemsnitlige honorar per patient er derimod, med årlige udsving, steget 

væsentligt mindre (godt 2 %). 

 
Figur 3.9: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 4,75 % -2,59 % 6,28 % 9,69 % 18,95 % 

Antal patienter 2,28 % 3,34 % 3,66 % 6,24 % 16,40 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
2,41 % -5,74 % 2,53 % 3,25 % 2,19 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

13 

 

Figur 3.10: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Jammerbugt Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 

 

 

Figur 3.10: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Jammerbugt Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 5.742.376 kr. 6.014.966 kr. 5.859.200 kr. 6.227.268 kr. 6.830.391 kr. 

Antal patienter 439 449 464 481 511 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
13.080,58 kr. 13.396,36 kr. 12.627,59 kr. 12.946,50 kr. 13.366,71 kr. 

 

 

 

3.5 Læsø Kommune 

Fra 2011 til 2015 er bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi faldet ca. 13 % i Læsø Kommune (jf. figur 

3.11 nedenfor); udviklingen er dog ujævn, idet bruttohonoraret steg fra 2011 til 2013, men de seneste to år er 

bruttohonoraret faldet. Faldet i bruttohonoraret skyldes, at det gennemsnitlige honorar per patient er ca. 

halveret fra 2011 til 2015. I den anden retning trækker imidlertid, at antallet af personer, som modtager 

vederlagsfri fysioterapi, i samme periode næsten er fordoblet. Da Læsø er en kommune med få patienter, skal 

der dog ikke store ændringer til, før udgiftsniveauet procentuelt set ændres kraftigt. De procentvise 

udviklinger skal derfor tages med forbehold for, at der er tale om en gruppe på meget få personer, som 

modtager vederlagsfri fysioterapeutisk behandling. 
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Figur 3.11: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 11,44 % 8,76 % -7,81 % -22,20 % -13,07 % 

Antal patienter 15,38 % 33,33 % 20,00 % 0,00 % 84,62 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-3,42 % -18,43 % -23,18 % -22,20 % -52,92 % 

 

 
Figur 3.12: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Læsø Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

Jævnfør figur 3.13 toppede det gennemsnitlige honorar per person, som modtager vederlagsfri fysioterapi, 

med godt 18.000 kr. i 2011 i Læsø Kommune, hvor det lå meget højt i forhold til regionsgennemsnittet 

(13.265 kr. i 2011). I 2015 er det gennemsnitlige honorar på 8.484 kr., hvilket er væsentligt under 

regionsgennemsnittet på 13.068 kr. og det laveste i regionen. 

 
Figur 3.13: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Læsø Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 234.244 kr. 261.048 kr. 283.915 kr. 261.731 kr. 203.617 kr. 

Antal patienter 13 15 20 24 24 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
18.018,75 kr. 17.403,23 kr. 14.195,74 kr. 10.905,44 kr. 8484,04 kr. 
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3.6 Mariagerfjord Kommune 

Mariagerfjord Kommune har i perioden 2011 til 2015 haft en lav vækst i bruttohonoraret til vederlagsfri 

fysioterapi sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner. Fra 2011 til 2015 steg bruttohonoraret således 

4,2 %, hvilket næstefter Læsø Kommune er den laveste udgiftsudvikling blandt de nordjyske kommuner. Det 

skal dog bemærkes, at bruttohonoraret fra 2014 til 2015 steg med knap 6 %. Fra 2011 til 2015 er antallet af 

personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi, steget med knap 14 %, mens det gennemsnitlige honorar 

derimod er faldet med 8,4 %. 

 
Figur 3.14: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord 

Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar -4,01 % 1,80 % 0,79 % 5,79 % 4,20 % 

Antal patienter 1,17 % 0,83 % 7,06 % 4,14 % 13,74 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-5,12 % 0,96 % -5,85 % 1,58 % -8,39 % 

 

 
Figur 3.15: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Mariagerfjord Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

Jævnfør figur 3.16 nedenfor betyder den faldende tendens i det gennemsnitlige honorar pr. patient at det 

gennemsnitlige honorar i Mariagerfjord Kommune i 2015 var på 13.017 kr. per patient. Hvor Mariagerfjord 

Kommune i perioden 2011-2013 havde et gennemsnitligt honorar pr. patient over regionsgennemsnittet, så 

har kommunen i både 2014 og 2015 ligget lidt under regionsgennemsnittet. 
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Figur 3.16: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Mariagerfjord Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 8.482.240 kr. 8.142.223 kr. 8.288.589 kr. 8.354.350 kr. 8.838.213 kr. 

Antal patienter 597 604 609 652 679 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
14.208,11 kr. 13.480,50 kr. 13.610,16 kr. 12.813,42 kr. 13.016,51 kr. 

 

 

3.7 Morsø Kommune 

Morsø Kommune er den nordjyske kommune, som har haft den klart største procentvise stigning i 

bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2011-2015. Morsø Kommune har over hele denne 

periode haft et stigende antal personer, som modtager vederlagsfri fysioterapi (blandt de nordjyske 

kommuner har kun Læsø Kommune oplevet en procentuelt større stigning), og samtidig er det 

gennemsnitlige honorar per patient ligeledes steget (Morsø Kommune er den nordjyske kommune med størst 

procentuel stigning i det gennemsnitlige honorar). Dette har resulteret i, at bruttohonoraret samlet set er 

steget med næsten 80 % fra 2011 til 2015. Det skal dog bemærkes, at der fra 2014 til 2015 kun var en mindre 

stigning i antallet af patienter, mens den høje stigningstakt i det gennemsnitlige honorar derimod fortsatte. 

 

 
Figur 3.17: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 15,78 % 15,90 % 16,74 % 14,54 % 79,42 % 

Antal patienter 5,39 % 10,70 % 7,56 % 1,95 % 27,94 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
9,86 % 4,70 % 8,53 % 12,34 % 40,24 % 
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Figur 3.18: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Morsø Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 

 

Hidtil har Morsø Kommune, på trods af stigninger i det gennemsnitlige honorar pr. patient, haft et 

gennemsnitligt honorar væsentligt under regionsgennemsnittet. Med den seneste stigning fra 2014 til 2015 på 

godt 12 % er det gennemsnitlige honorar pr. patient imidlertid højere end regionsgennemsnittet. I 2015 var 

det gennemsnitlige honorar i Morsø Kommune således 13.495 kr. mod regionsgennemsnittet på 13.211 kr. 

 
Figur 3.19: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Morsø Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 1.963.168 kr. 2.273.000 kr. 2.634.372 kr. 3.075.264 kr. 3.522.324 kr. 

Antal patienter 204 215 238 256 261 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
9.623,37 kr. 10.572,09 kr. 11.068,79 kr. 12.012,75 kr. 13.495,49 kr. 

 

 

 

3.8 Rebild Kommune 

Jævnfør figur 3.20 er Rebild Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi i perioden 2011-2015 

steget med 7,6 %. Denne udvikling dækker dog primært over en stor stigning fra 2011 til 2012, hvorefter 

bruttohonoraret er holdt nogenlunde i ro. Udviklingen i bruttohonoraret skyldes modsatrettede udviklinger i 

antallet af patienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi og det gennemsnitlige honorar per patient; mens 

antallet af patienter fra 2011 til 2015 er steget med 12,4 %, er det gennemsnitlige honorar faldet med 4,3 %. 
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Figur 3.20: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 8,35 % -4,20 % 0,44 % 3,21 % 7,59 % 

Antal patienter 1,75 % 1,35 % 4,67 % 4,14 % 12,37 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
6,52 % -5,48 % -4,04 % -0,89 % -4,25 % 

 

Figur 3.21: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Rebild Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 

 

Tidligere har Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar per patient ligget relativt højt i forhold til 

gennemsnittet i Region Nordjylland. I perioden 2011-2015 har regionsgennemsnittet imidlertid været relativt 

stabilt, hvorfor Rebild Kommune, pga. den nedadgående udvikling i det gennemsnitlige honorar, i 2015 lå 

under regionsgennemsnittet. I 2015 var Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar således 12.978 kr. (jf. 

figur 3.22) mod 13.211 kr. i Region Nordjylland som helhed. 

 
Figur 3.22: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Rebild Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 3.944.308 kr. 4.273.548 kr. 4.093.938 kr. 4.111.912 kr. 4.243.861 kr. 

Antal patienter 291 296 300 314 327 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
13.554,32 14.437,66 13.646,46 13.095,26 12.978,17 kr. 
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3.9 Thisted Kommune 

I perioden 2011-2015 er Thisted Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi steget med 23,4 % 

(jævnfør figur 3.23), hvilket er blandt de største procentuelle stigninger i de nordjyske kommuner i perioden. 

Stigningen i bruttohonoraret har været fordelt meget jævnt over perioden med årlige stigninger på ca. 5-6 %. 

Stigningen skyldes, at antallet af patienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi, er steget ca. 23 % fra 2011 

til 2015. Det gennemsnitlige honorar per patient er derimod holdt relativt stabilt fra 2011 til 2015. 

 
Figur 3.23: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 5,60 % 5,27 % 4,58 % 6,16 % 23,42 % 

Antal patienter 5,54 % 0,91 % 7,54 % 7,18 % 22,75 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patienter 
0,05 % 4,33 % -2,75 % -0,95 % 0,54 % 

 

 
Figur 3.24: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Thisted Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 
Figur 3.25: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Thisted Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 6.944.091 kr. 7.332.731 kr. 7.719.256 kr. 8.072.678 kr. 8.570.123 kr. 

Antal patienter 523 552 557 599 642 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patienter 
13.277,42 kr. 13.283,93 kr. 13.858,63 kr. 13.476,93 kr. 13.349,10 kr. 
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3.10 Vesthimmerlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi er fra 2011 til 2015 steget med ca. 24 

%, hvilket er den næststørste procentuelle stigning blandt de nordjyske kommuner i denne periode. Langt 

størstedelen af stigningen er sket de sidste to år fra 2013 til 2015. Den seneste stigning i bruttohonoraret 

skyldes primært et stigende gennemsnitligt honorar per patient, mens stigningen i antallet af patienter har 

været mere afdæmpet de seneste år. Udviklingen fra 2013 til 2015 står i kontrast til udviklingen i årene 2011-

2013, hvor det gennemsnitlige honorar per patient var faldende, mens antallet af patienter steg en del. 

 

 
Figur 3.26: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi – Vesthimmerlands Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 0,58 % 1,93 % 13,14 % 6,76 % 23,83 % 

Antal patienter 9,07 % 3,44 % 2,80 % 2,55 % 18,93 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-7,79 % -1,46 % 10,06 % 4,11 % 4,12 % 

 

 
Figur 3.27: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Vesthimmerlands Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

På trods af stigningen i udgifterne i 2013-2015 er det gennemsnitlige honorar per patient fortsat lavt i 

Vesthimmerlands Kommune sammenlignet med gennemsnittet i Region Nordjylland. Hvor det 

gennemsnitlige honorar i 2015 lå på 13.211 kr. i regionen som helhed, så var det tilsvarende tal for 

Vesthimmerlands Kommune i 2015 på 11.697 kr. (jævnfør figur 3.28 nedenfor). 
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Figur 3.28: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Vesthimmerlands Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 5.695.544 kr. 5.728.629 kr. 5.839.068 kr. 6.606.194 kr. 7.053.029 kr. 

Antal patienter 507 553 572 588 603 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
11.233,81 kr. 10.359,18 kr. 10.208,16 kr. 11.235,02 kr. 11.696,57 kr. 

 

 

3.11 Aalborg Kommune 

Jævnfør figur 3.29 er Aalborg Kommunes bruttohonorar til vederlagsfri fysioterapi fra 2011 til 2015 steget 

med knap 9 %; fra 2014 til 2015 var stigningen knap 4 %. Udviklingen i bruttohonoraret skyldes primært, at 

antallet af personer som modtager vederlagsfri fysioterapi, er steget, mens det gennemsnitlige honorar per 

person er faldet med 3,3 % fra 2011 til 2015. 

 
Figur 3.29: Procentvise årlige ændringer vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 5,18 % -1,23 % 0,98 % 3,77 % 8,85 % 

Antal patienter 6,07 % 1,95 % 0,66 % 3,41 % 12,55 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-0,84 % -3,12 % 0,32 % 0,35 % -3,29 % 

 

 
Figur 3.30: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for vederlagsfri fysioterapi 

(løbende priser) – Aalborg Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 
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Figur 3.31: Udvikling i faktiske tal vedr. vederlagsfri fysioterapi (løbende priser) – Aalborg Kommune 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 32.620.518 kr. 34.308.689 kr. 33.886.782 kr. 34.219.298 kr. 35.508.917 kr. 

Antal patienter 2.374 2.518 2.567 2.584 2.672 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
13.740,74 kr. 13.625,37 kr. 13.200,93 kr. 13.242,76 kr. 13.289,27 kr. 
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4. Ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland 
 

Udgifterne til ridefysioterapi (speciale 65) i Nordjylland har igennem flere år været stigende. Jævnfør figur 

4.1 var der fra 2011 til 2014 i varierende grad en årlig stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi i 

Nordjylland. I 2015 er denne udvikling imidlertid vendt, idet bruttohonoraret til ridefysioterapi på 

regionsniveau er faldet med 6,6 %. Dette skyldes primært et fald i det gennemsnitlige honorar per borger, der 

modtager ridefysioterapi, men også antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi, er faldet svagt fra 2014 

til 2015. Det skal dog bemærkes, at der samlet for perioden 2011-2015 har været en stigning i 

bruttohonoraret på godt 9 %, primært pga. et stigende antal borgere, som modtager ridefysioterapi.  

 

Det skal derudover bemærkes, at det faldende bruttohonorar i 2015 i hvert fald delvist kan henføres til, at en 

større udbyder af ridefysioterapi i Hjallerup i 2. halvår 2015 var lukket pga. flytning til Uggerhalne nord for 

Aalborg; dette er som minimum en del af forklaringen på den kraftigt faldende udgift Brønderslev Kommune 

og i mindre omfang omkringliggende kommuner har oplevet (se nærmere i nedenstående afsnit). Den 

pågældende udbyder af ridefysioterapi startede først op igen efter flytningen nogle måneder inde i 2016, 

hvorfor også bruttohonoraret i 2016 må forventes i mindre omfang at være påvirket af flytningen. 

 
Figur 4.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Nordjylland 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 11,61 % 2,72 % 2,05 % -6,61 % 9,26 % 

Antal patienter 5,66 % 2,28 % 2,09 % -1,15 % 9,05 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patienter 
5,63 % 0,44 % -0,05 % -5,52 % 0,19 % 

 

Figur 4.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Nordjylland 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 
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 Figur 4.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Nordjylland 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 11.474.339 kr. 12.806.660 kr. 13.155.368 kr. 13.424.728 kr. 12.537.321 kr. 

Antal patienter 707 747 764 780 771 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patienter 
16.229,62 kr. 17.144,12 kr. 17.219,07 kr. 17.211,19 kr. 16.261,12 kr. 
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5. Ridefysioterapi (speciale 65) i de enkelte nordjyske kommuner 
Da der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner vedrørende ridefysioterapi, kan forbruget for de 

enkelte kommune ses i de følgende afsnit. Det skal fremhæves, at udgiften til ridefysioterapi påhviler den 

kommune, hvor den pågældende borger er hjemmehørende. Man kan som kommune således godt have 

udgifter til ridefysioterapi, selvom man ikke selv har en godkendt rideskole i kommunen. Det kan oplyses, at 

der er 8 godkendte rideskoler i følgende kommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Hjørring, 

Thisted og Morsø. Det drejer sig om: 

 

 Uggerhalne Sportsrideklub – Grindstedvej 54, 9310 Vodskov   

 Saga Heste – Nørlev Strandvej 391, 9800 Hjørring    

 Blokhus Ridecenter – Skovengaardsvej 46, 9490 Pandrup   

 Irup Skov – Vestervigvej 180, 7752 Snedsted    

 Sportsrideklubben Aalborg – Dallvej 5, 9230 Svenstrup J   

 Aars Ridefysioterapi -  Tolstrup Byvej 26, 9600 Aars    

 Sydthy Rideklub – Industrivej 13, 7760 Hurup Thy  

 Hundborg – Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted 

 

Det skal derudover bemærkes, at det i mange kommuner er relativt få personer, som modtager 

ridefysioterapi. Derfor skal det holdes for øje, at store procentvise ændringer i en kommunes honorar eller 

antal personer, som modtager ridefysioterapi, kan skyldes relativt små ændringer i de faktiske tal. 
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5.1 Ridefysioterapi – Brønderslev Kommune 

Som nævnt i ovenstående afsnit 4 har en større udbyder af ridefysioterapi i forbindelse med en flytning fra 

Hjallerup til Uggerhalne nord for Aalborg haft lukket i 2. halvår 2016. Dette betyder, at en del borgere i en 

periode enten har undværet ridefysioterapi eller har måttet finde alternative muligheder. Dette må formodes 

at være i hvert fald en del af forklaringen på det meget kraftige fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi, som 

Brønderslev Kommune har oplevet fra 2014 til 2015. Fra 2014 til 2015 faldt bruttohonoraret således med 

knap 39 % jævnfør figur 5.1. Det kan bemærkes, at bruttohonoraret også faldt fra 2013 til 2014 men ikke i 

samme størrelsesorden. 

 

 
Figur 5.1: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 0,36 % 2,16 % -3,96 % -38,64 % -39,58 % 

Antal patienter 9,62 % 0,00 % -5,26 % -16,67 % -13,46 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-8,44 % 2,16 % 1,38 % -26,37 % -30,18 % 

 

Figur 5.2: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Brønderslev Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

Brønderslev Kommune havde også inden 2015 en relativt lav udgift per borger, der modtager ridefysioterapi, 

og pga. ovennævnte fald var denne gennemsnitlige udgift i 2015 markant lavere end gennemsnittet i Region 

Nordjylland; jævnfør figur 5.3 nedenfor var det gennemsnitlige honorar per borger, som modtager 

ridefysioterapi, således 11.153 kr. i Brønderslev Kommune i 2015, mens det tilsvarende tal på regionsniveau 

lå på 16.261 kr. 
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Figur 5.3: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Brønderslev Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 830.649 kr. 833.642 kr. 851.656 kr. 817.959 kr. 501.881 kr. 

Antal patienter 52 57 57 54 45 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
15.974,02 kr. 14.625,30 kr. 14.941,34 kr. 15.147,38 kr. 11.152,91 kr. 

 

5.2 Ridefysioterapi – Frederikshavn Kommune 

Jævnfør figur 5.4 og 5.5 har Frederikshavn Kommune fra år til år haft en meget varierende udvikling i 

udgifterne til ridefysioterapi. Fra 2014 til 2015 var der et kraftigt fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi på 

næsten 18 %, hvilket både skyldes et faldende antal borgere, som modtager ridefysioterapi samt et faldende 

gennemsnitligt honorar per borger, der modtager ridefysioterapi. Det skal bemærkes, at det faldende 

bruttohonorar i 2015 muligvis delvist kan henføres til flytningen af en ridefysioterapeut fra Hjallerup, som 

geografisk ikke er langt fra dele af Frederikshavn Kommune (se evt. nærmere i afsnit 4 ovenfor). 

 
Figur 5.4: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2011-2015 (løbende 

priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar -12,65 % 20,63 % 8,78 % -17,92 % -5,93 % 

Antal patienter 5,88 % 13,89 % 4,88 % -9,30 % 14,71 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-17,51 % 5,92 % 3,72 % -9,51 % -17,99 % 

 

Figur 5.5: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Frederikshavn Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 
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Figur 5.6: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Frederikshavn Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 506.401 kr. 442.319 kr. 533.553 kr. 580.390 kr. 476.360 kr. 

Antal patienter 34 36 41 43 39 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
14.894,16 kr. 12.286,65 kr. 13.013,49 kr. 13.497,45 kr. 12.214,36 kr. 

 

5.3 Ridefysioterapi – Hjørring Kommune 

Hjørring Kommune har både i 2014 og 2015 haft et faldende bruttohonorar til ridefysioterapi. I 2015 faldt 

bruttohonoraret således med 4,4 %. Faldet skyldes, at antallet af patienter for tredje år i træk faldt, hvorimod 

det gennemsnitlige honorar per borger, som modtager ridefysioterapi, i 2015 steg svagt med 3,4 %. For 

perioden 2011-2015 samlet set har Hjørring Kommune haft en stigning i bruttohonoraret på 4 %, hvilket 

skyldes et stigende gennemsnitligt honorar per borger, mens antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi, 

i samme periode er faldet. 

 
Figur 5.7: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Hjørring Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 16,83 % 2,83 % -9,49 % -4,35 % 4,01 % 

Antal patienter 5,21 % -2,97 % -4,08 % -7,45 % -9,38 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
11,05 % 5,98 % -5,64 % 3,35 % 14,77 % 

 
Figur 5.8: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Hjørring Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 
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På trods af stigningerne i det gennemsnitlige honorar per patient ligger Hjørring Kommunes gennemsnitlige 

honorar fortsat under gennemsnittet i Region Nordjylland. Jævnfør figur 5.9 var Hjørring Kommunes 

gennemsnitlige honorar i 2015 på 14.039 kr. mod 16.261 kr. på regionsniveau. 

 
Figur 5.9: Oversigt over udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Hjørring Kommune 2011-2015 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 1.174.228 kr. 1.371.875 kr. 1.410.722 kr. 1.276.857 kr. 1.221.351 kr. 

Antal patienter 96 101 98 94 87 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
12.231,54 kr. 13.582,92 kr. 14.395,12 kr. 13.583,58 kr. 14.038,52 kr. 

 

 

5.4 Ridefysioterapi – Jammerbugt Kommune 

Jævnfør figur 5.10 har Jammerbugt Kommune fra 2011 til 2015 haft en stigning på 21,6 % i bruttohonoraret 

til ridefysioterapi. Stigningen er sket på trods af, at det gennemsnitlige honorar per person, som modtager 

ridefysioterapi, er holdt nogenlunde i ro i perioden. Til gengæld er antallet af personer, som modtager 

ridefysioterapi, steget 17,4 %. 

 
Figur 5.10: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 6,74 % 0,08 % 7,31 % 6,07 % 21,58 % 

Antal patienter 4,35 % 4,17 % 2,67 % 5,19 % 17,39 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
2,29 % -3,92 % 4,52 % 0,83 % 3,57 % 
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Figur 5.11: Udvikling i bruttohonorar, antal personer og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Jammerbugt Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

På trods af at det gennemsnitlige honorar per patient, der modtager ridefysioterapi, kun er steget svagt i 

perioden 2011-2015, så ligger Jammerbugt Kommunes gennemsnitlige honorar jævnfør figur 5.12 fortsat 

væsentligt over regionsgennemsnittet på 16.261 kr. I 2015 var Jammerbugt Kommunes gennemsnitlige 

honorar per borger således 19.132 kr. 

 
Figur 5.12: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Jammerbugt Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 1.274.666 kr. 1.360.529 kr. 1.361.613 kr. 1.461.093 kr. 1.549.715 kr. 

Antal patienter 69 72 75 77 81 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
18.473,42 kr. 18.896,23 kr. 18.154,84 kr. 18.975,24 kr. 19.132,28 kr. 

 

 

 

5.5 Ridefysioterapi – Mariagerfjord Kommune 

Fra 2014 til 2015 steg Mariagerfjord Kommunes bruttohonorar til ridefysioterapi med 4,7 %, jf. figur 5.13 

nedenfor. Det stigende bruttohonorar skyldes primært en stigning i antallet af borgere, der modtager 

ridefysioterapi, hvorimod det gennemsnitlige honorar i 2015 faldt med godt 3 %. Set over hele perioden 

2011-2015 er Mariagerfjord Kommunes bruttohonorar steget med ca. 27 %, men dette skyldes primært en 

kraftig stigning fra 2011 til 2012; de efterfølgende år har der været en væsentligt mindre markant 

udgiftsudvikling. 
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Figur 5.13: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2011-2015 (løbende 

priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 23,41 % 2,66 % -4,23 % 4,71 % 27,04 % 

Antal patienter 12,50 % -5,56 % -3,92 % 8,16 % 10,42 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
9,69 % 8,70 % -0,32 % -3,20 % 15,05 % 

 

Figur 5.14: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Mariagerfjord Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 

På trods af at det gennemsnitlige honorar per person, som modtager ridefysioterapi, faldt svagt i både 2014 

og 2015, så ligger Mariagerfjord Kommunes gennemsnitlige honorar fortsat lidt højere end gennemsnittet i 

Region Nordjylland; i 2015 var Mariagerfjord Kommunes gennemsnitlige honorar 16.845 kr. mod 

regionsgennemsnittet på 16.261 kr. 

 
Figur 5.15: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Mariagerfjord Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 702.766 kr. 867.249 kr. 890.326 kr. 852.667 kr. 892.790 kr. 

Antal patienter 48 54 51 49 53 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
14.640,96 kr. 16.060,16 kr. 17.457,37 kr. 17.401,36 kr. 16.845,09 kr. 
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5.6 Ridefysioterapi – Morsø Kommune 

Fra 2014 til 2015 havde Morsø Kommune en mindre nedgang i bruttohonoraret til ridefysioterapi på 0,6 % 

(jf. figur 5.16). Det skal dog bemærkes, at faldet i bruttohonoraret er sket efter nogle år med relativt kraftige 

stigninger; samlet set for perioden 2011-2015 er bruttohonoraret til ridefysioterapi således steget 23,6 %. 

 
Figur 5.16: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Morsø Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 10,08 % 3,94 % 8,69 % -0,62 % 23,58 % 

Antal patienter 2,50 % 9,76 % -2,22 % 4,55 % 15,00 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
7,39 % -5,30 % 11,16 % -4,94 % 7,46 % 

 
Figur 5.17: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Morsø Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

Det svage fald i bruttohonoraret til ridefysioterapi i 2015 skyldes et fald i det gennemsnitlige honorar per 

patient på knap 5 %. På trods af dette fald har Morsø Kommune fortsat et gennemsnitligt honorar per borger, 

der modtager ridefysioterapi, som ligger over regionsgennemsnittet på 16.261 kr. (jf. figur 5.18). Det skal 

dog bemærkes, at da der i Morsø Kommune er et relativt lavt antal borgere, som modtager ridefysioterapi, så 

kan det gennemsnitlige honorar per borger svinge meget fra år til år. 

 
Figur 5.18: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Morsø Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 667.240 kr. 734.476 kr. 763.408 kr. 829.723 kr. 824.605 kr. 

Antal patienter 40 41 45 44 46 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
16.680,99 kr. 17.914,05 kr. 16.964,61 kr. 18.857,35 kr. 17.926,20 kr. 
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5.7 Ridefysioterapi – Rebild Kommune 

Siden 2012 har Rebild Kommune, jf. figur 5.19, haft en faldende tendens i bruttohonoraret til ridefysioterapi 

(fra 2014 til 2015 er bruttohonoraret dog stort set uændret). Den faldende tendens siden 2012 skal dog ses i 

lyset af, at bruttohonoraret tilbage i 2011-2012 steg meget kraftigt.  

 
Figur 5.19: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Rebild Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 28,02 % -4,61 % -12,95 % -0,04 % 6,26 % 

Antal patienter 16,13 % 8,33 % -15,38 % 3,03 % 9,68 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
10,24 % -11,95 % 2,87 % -2,98 % -3,12 % 

 

Figur 5.20: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Rebild Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

I hele perioden 2011-2015 har Rebild Kommunes gennemsnitlige honorar per person, som modtager 

ridefysioterapi, ligget over regionsgennemsnittet. I 2015 var det gennemsnitlige honorar i Rebild Kommune 

på 20.139 kr. set i forhold til regionsgennemsnittet på 16.261 kr. 

 
Figur 5.21: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Rebild Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 644.386 kr. 824.971 kr. 786.906 kr. 684.977 kr. 684.720 kr. 

Antal patienter 31 36 39 33 34 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
20.786,64 kr. 22.915,86 kr. 20.177,07 kr. 20.756,89 kr. 20.138,82 kr. 
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5.8 Ridefysioterapi - Thisted Kommune 

Fra 2014 til 2015 steg Thisted Kommunes bruttohonorar til ridefysioterapi med 1,7 % jf. figur 5.22. Samlet 

set er Thisted Kommunes udgift til ridefysioterapi steget med godt 15 % i perioden 2011-2015. Denne 

stigning skyldes primært et stigende gennemsnitligt honorar per borger (dette faldt dog svagt fra 2014 til 

2015), mens antallet af borgere, der modtager ridefysioterapi, er stort set uændret i perioden. 

 
Figur 5.22: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Thisted Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 4,06 % 5,10 % 3,75 % 1,71 % 15,41 % 

Antal patienter 0,00 % -1,00 % 2,02 % 2,97 % 4,00 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
4,06 % 6,16 % 1,69 % -1,22 % 10,97 % 

 

Figur 5.23: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Thisted Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

 
Figur 5.24: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Thisted Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 1.446.933 kr. 1.505.722 kr. 1.582.512 kr. 1.641.791 kr. 1.669.871 kr. 

Antal patienter 100 100 99 101 104 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
14.469,33 kr. 15.057,22 kr. 15.984,97 kr. 16.255,35 kr. 16.056,45 kr. 
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5.9 Ridefysioterapi – Vesthimmerlands Kommune 

Vesthimmerlands Kommune havde fra 2011 til 2014 en markant stigning i bruttohonoraret til ridefysioterapi 

(jf. figur 5.25). I 2015 er udviklingen imidlertid vendt, idet bruttohonoraret faldt med knap 10 %, hvilket 

primært kan henføres til et fald i det gennemsnitlige honorar per borger, der modtager ridefysioterapi. Samlet 

set for perioden 2011-2015 er bruttohonoraret til ridefysioterapi dog steget mere end 50 %, hvilket er den 

største procentuelle stigning i de nordjyske kommuner i denne periode. 

 
Figur 5.25: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune 2011-2015 (løbende 

priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 47,44 % 5,69 % 7,71 % -9,73 % 51,49 % 

Antal patienter 9,43 % 10,34 % 14,06 % -2,74 % 33,96 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
34,73 % -4,22 % -5,57 % -7,19 % 13,09 % 

 
Figur 5.26: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi – 

Vesthimmerlands Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 
 

Set i forhold til gennemsnittet i Region Nordjylland ligger det gennemsnitlige honorar per borger, der 

modtager ridefysioterapi, højt i Vesthimmerlands Kommune. Jf. figur 5.27 nedenfor var det gennemsnitlige 

honorar i Vesthimmerlands Kommune i 2015 således 19.547 kr. mod 16.261 kr. i regionen som helhed. 

 
Figur 5.27: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 916.083 kr. 1.350.639 kr. 1.427.447 kr. 1.537.494 kr. 1.387.821 kr. 

Antal patienter 53 58 64 73 71 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
17.284,60 kr. 23.286,88 kr. 22.303,86 kr. 21.061,56 kr. 19.546,77 kr. 
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5.10 Ridefysioterapi – Aalborg Kommune 

Fra 2011 til 2015 er Aalborg Kommunes bruttohonorar til ridefysioterapi stort set uændret jf. figur 5.28. 

Dette dækker dog over årlige udsving i perioden i varierende retninger; fra 2014 til 2015 faldt 

bruttohonoraret således med godt 11 %. Dette fald i bruttohonoraret fra 2014 til 2015 skyldes primært et fald 

i det gennemsnitlige honorar per borger, der modtager ridefysioterapi. 

 
Figur 5.28: Procentvise årlige ændringer for ridefysioterapi i Aalborg Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Årlig udvikling i 

procent 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2011-2015 

Bruttohonorar 6,17 % 0,91 % 5,48 % -11,05 % 0,52 % 

Antal patienter 6,88 % 4,46 % 4,27 % -2,27 % 13,76 % 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
-0,66 % -3,39 % 1,17 % -8,98 % -11,64 % 

 

Figur 5.29: Udvikling i bruttohonorar, antal patienter og gennemsnitligt honorar for ridefysioterapi (løbende 

priser) – Aalborg Kommune 2011-2015 (år 2011 = indeks 100) 

 

 

I kraft af det faldende gennemsnitlige honorar per borger, der modtager ridefysioterapi, er det gennemsnitlige 

honorar i Aalborg Kommune nu lavere end i Region Nordjylland; i Aalborg Kommune var det 

gennemsnitlige honorar i 2015 på 15.480 kr., mens det tilsvarende tal på regionsniveau er 16.261 kr. 

 
Figur 5.30: Udvikling i faktiske tal for ridefysioterapi i Aalborg Kommune 2011-2015 (løbende priser) 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruttohonorar i kr. 3.310.986 kr. 3.515.238 kr. 3.547.225 kr. 3.741.776 kr. 3.328.208 kr. 

Antal patienter 189 202 211 220 215 

Gennemsnitligt 

honorar pr. patient 
17.518,45 kr. 17.402,17 kr. 16.811,49 kr. 17.008,07 kr. 15.480,04 kr. 
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§ 18 i alt 

Foreningens Navn: Aktiviteten Bevilget Aktiviteten Bevilget Bev. 2009 Aktivitet Bevilget Aktivitet Bevilget Bev.ialt 2010 Aktivitet Instillet Aktivitet instillet 2. runde

ADHD-NORD Familieweekend 5.000 5.000 Familieweekend 5.000 5.000 Familieweekend 5.000

Aktivitetshusets Venner Sæby

Aktivt Ældreliv

Angstforeningen

Astma og allergi foreningen for Odense og 

omegn

Barnets Blå Hus

Battle Compny

Bedre Psykiatri Vendsyssel Hjælp til selvhjælp 12.500 12.500 Hjælp til selvhjælp 1. halvår 10.500 10.500 Projekt hjælp til selvhjælp 13.500

samtale gruppe 10.000 

netværksgruppe 1000 11.000

BenzoRådgivning Drift af rådgivningen 65.000 65.000 Drift af rådgivningen 65.000 65000 Drift og rådgivning 65.000

Blæksprutten Aktiviteteri 14.000 14.000 Udflugt og fest 10.000 Førstehjælp kursus 0 10000 Udflugt og Arrangement 10.000

BMI Brikken

BOA-rådgivning f. spiseforstyrrede Drift af foreningen 8.000 8.000 Drift og rådgivning 5.000 5.000 Rådgivning 8.000 de søger kun drift, 0

Børn, Unge og Sorg

Børns Vilkår Telefon- og chatrådgivning 10.000 10.000 Rådgivning 5.000 5000

Rådgivning børn og unge 

Familiesorggruppe 20.000

Børns Voksensvenner

Cafe Tumlingen Opstart, drift, husleje og aktiviteter 17.000 17.000

Center for Sex og Sundhed Opstart af forening 10.000 10000

Centerrådet  Rådhuscentret 2 udflugter 5.000 5.000 Juleunderholdning 3.000 Fest frivillige hjælpere og Udflugt, Afslag kursus10.000 13000 fest og udflugt og aktivitet 15.000

Centerrådet Østervrå Ældrecenter Aktiviteter i 2009 12.000 Aktiviteter, udflugt 0 12.000 Aktiviteter 15.000 15000 Udflugt aktiviteter 10.000 er bevilget i 1. runde 0

Centerrådet, Støtteforeningen Ingeborghus

Udflugt for frivillige hjælpere, 

hyttetur, 10.000 10.000 hyttetur og arrangemet for frivillige hjælpere 10.000 10000 Udflugt aktiviteter 10.000

Centerrådet, Sæby Ældrecenter Aktiviteter i 2009 9.500 9.500 Drift og aktiviteter 9.500 9500

City Bowl Turnering og Socialt samvær 1.000 1.000 Drift og udflugt 5.800 juleudflugt 0 5800 Udflugt 5.000

Civitan forelægges udvalget 18.000

Danmission genbrug Arr. for frivillige hjælpere 4.000 4000 Julefrokost 2010 0

Dansk Blindesamfund Vendsyssel Drift 5.000 5000 udflugt og arrangementer 12.285

Dansk Folkehjælp, FRH afd.

Dansk Handicap Forbund Frhavn Drift og aktiviteter i 2009 7.800 7.800 Drift og udflugt 7.800 Udflugt 2010 5.000 12800 Drift og dilletant 7.850 udflugt 5.000

Dansk Handicap Forbund, Skagen Drift 2009 10.000 Sommerudflugt 5.000 15.000 Drift 10.000 Sommerudflugt 5.000 15000 Drift og husleje 10.000 Jubilæum og Udflugt 10.000

Dansk Præmaturforening informationsmaterialer 5.000

Dansk Røde Kors Skagen Drift af flygtningeafd. i Skagen 10.000 10.000 Drift og aktiviteter 13.600 13600

udflugt 5000 arrangementer 

5000 10.000

Dansk Røde Kors Frhavn Drift af Integration 10.000 10.000 Besøg og integr. drift 30.000

Arr. flygtninge 5000, udflugt 

frivillige i genbrug 5000 kursus 

og udflugt besøgsvenner 8000 18.000 48000 drift husleje af genbrugsbutik 0

julepakker/aften udflugt 

frivillige 53.000

Dansk Røde Kors Frhavn(samaritafd.)

Er givet i hele røde kors 

pakken 0

Dansk Røde Kors Sæby - Besøgstjenesten

Dansk Røde Kors, Sæby 

Flygtningeaktiviteten

Integrationsnetværk for 

flygtninge 20.000 Udflugt Den gamle By 5.000 25.000 Flygtninge, drift og aktivitet 15.500

Flygtningeakt, lektiehjælp 0, 

Besøgstjeneste 7.000 15500 Drift, udflugt aktiviteter 16.500 besøgstj.  arrang 5.000

Danske Døvblinde Erfagruppemøde 1.013 1013

DCAA Dansk center vedr. alle 

afhængigheder

§18 1. udd. 2009 § 18 2. udd. 2009 § 18 2. udd. 2011§ 18 1. udd. 2011§ 18 2. udd. 2010§ 18 1. udd. 2010



De sygel Vel Sommerfest og udflugt 10.000 10.000 Aktiviteter 10.000 10000

Drift aktiviteter og 

søndagscafe 15.000 Har fået 1. udd. 0

Den Sociale Retshjælps Fond

Depressionsforeningen

Diabetesforeningen Frh. Lokalafd. Aktiviteter, udflugt 11.000 11.000 Aktiviteter 2010 15.000 15000 arrangement, udflugt,drift 15.000

D'in Genbrug, Skagen Udflugt for frivillige hjælpere 4.500 4.500 Udflugt frivillige hjælpere 5.000 Julefest for frivillige hjælpere 3.500 8500 Udflugt frivillige hjælpere 5.000

målgruppen falder ikke 

indenfor. 0

Din genbrug Østervrå

Diskoklubben AKTIV Juleafslutning 08 5.000 5.000 Underholdning 6.500 Diskofest for udv.hæmmede 5.000 11500

FBU Reg.Nordjylland- Forældref,for b/u-

bistand Drift, rådgivning, aktiviteter i 09 8.000 8.000 Manglende regnskab 0

Firkløveret Drift og aktiviteter 30.000 30.000 Drift af værestedet 30.000 30000

Fit Deal

Fodslaw Frederikshavn

Foreningen af Danske DøvBlinde Lokale erfagruppemøde 1.086 1.086

Foreningen Far

Foreningen Livslinje

Foreningen Lyspunkt, Dagcenter 

Ingeborgvej Udflugter, fest, juleaften 15.000 15.000 Drift og aktiviteter 15.000 15000 Drift, husleje udflugt 15.000

Forældre for Børne- og Ungdomsbistand Drift og udflugt 25.000 25000

Forældre og Fødsel, Lokalgruppe 

Vendsyssel

Frederikshavn Billiardklub

Frederikshavn Blinde Idræt Tur til Bornholm 5.000 5.000

Frederikshavn Firmaklubber

Frederikshavn Handicap Idræt

Frederikshavn Krisecenter

Frederikshavn Golf Klub, Seniorklubben

Frederikshavn Modeljernbane Klub Drift. 5.000

Frederikshavn Multietniske forening Rådgivning 09 5.000 Nytilkomne flygtninge 3.500 8.500 Åben rådgivning 5.000 5.000 åben rådgivning 3.700

Frederikshavn Seniorer Drift, fastelavnsfest, Seniordans 22.000 Forårstur/sommerudflugt 5.000 27.000 Drift og aktiviteter 15.000 Forårsfest, udflugt, drift 0 15.000

Drift, udflugt, dans,( julefest 

2010 afslag) 15.000

Frelsens Hær Frederikshavn Julehjælp 30.000 Julehjælp 2009 30.000 Julehjælp 2010 42.000 42.000 Julehjælp 44.200

Frelsens Hær Skagen Svage borgere i Skagen 12.000 12.000 Julehjælp 15.000 15.000

Besøgstjeneste, udflugt 

aktiviteter 20.000 har fået i 1. udd. 0

Frivilliges Hus Drift af De frivilliges Hus 240.000 240.000 Drift af De frivilliges Hus 120.000 Drift 2. halvår 2010 120.000 120.000 240.000

Der er givet 240000 1. udd. 

incl. driftsudg.. 10.000

Frivillig Samråd Frh

Frivilligt Samråd Sæby Drift, husleje, aktiviteter i 2009 20.000 20.000 Drift 20.000 20.000

Drift af samrådet, (kursus 

afslag) 20.000

GF 77 Østervrå

Gigtforeningen,Lokalgruppen Nordjylland drift 2.000 Udflugt til Læsø 5.000 7.000 drift 2.000 udflugt 5.000

Gigtforeningen Lupus Nord

Gigtforeningen, Skagen lokalafd. Drift og udflugt 09 9.750 9.750 Drift og udflugt 9.950 9.950 Husleje, drift og udflugt 10.000

Golfklubben Hvide Klit

Gærum Folkedanserforening

Gærum Krocketklub

Gærum Ældreklub Udflugt 5.000 5.000  udflugt og arrangement 5.800

Haven Søparken etableringsomk. 0

Hjerteforeningens lokalkomité Fr.havn



Hjerteforeningen, Sæby anlægsudgifter 0

HjerneSagen Frhavn og Læsø Drift, aktiviteter 09 45.000 Hvervekampagne 0 45.000 Drift og aktiviteter 25.000 Weekend kursus 12.500 37.500

Pårørendegruppe 5000, 

aktivitet30000  Kursus for 

ramte 10000 og drift30000, 

udflugt 5000. 80.000

Hjerneskadeforeningen Aalborg 

Vendsyssel

Hyggeholdet Dybvad Udflugt 5.000 Julemarked 3.500 8.500 Udflugt 5.000 5.000 Udflugt 5.000

Hyggeklubben Skagen udflugt 2.500

Hyggeklubben Sæby Aktiviteter 2009 9.000 9.000 Husleje og aktiviteter 9.000 9.000 leje/aktiviteter udflugt 9.000

Højskole udvalget Sydbycentret Højskole uge 18 20.000 20.000 Højskolearrangement i 2010 5.000 5.000 Udflugt og 6 hjælpere 9.170

Hørby Bylegeplads

Hørby Pensionistforening Gabducaokehr 09 0 Drift og aktiviteter 15.000 15.000 drift udflugt aktiviteter 11.800

Høreforeningen Drift , kørsel og aktiviteter i 2009 14.300 14.300 Driftsudgifter 9000 udflugt 5000 14.000 Foredrag 4.670 18.670 drift udflugt aktiviteter 15.000

IF Mob din krop, idræt Drift, udflugt, foredrag 17.700 Foredrag 6.400 24.100 Husleje, drift, Kursus og aktiviteter 60.000 60.000

drift/husleje aktiviteter 

ogforedrag 39.000

Ildsjælene i Præstbro

Integrationscafeen, Sæby Opstart, udvikling 60.000 60.000 Husleje, drift aktiviteter 47.000 Sportsaktiviteter 0 47.000

husleje, drift udflugter 

aktiviteter 40.000 inventar, ikke soc. aktivitet 0

Jerup Ældreklub Drift,husleje, kursus, aktiviteter 47.000 Besøg i svømmehal og sprogundervisning 5.345 52.345 Drift og udflugt 6.200 6.200 drift, aktiviteter udflugt 10.000 arrangement 2.000

KAMILLUS Frh. Udflugter 0 0 Drift 0 Kvartalsmøde 2010 0

KLO Kultur og litteratur orientering for 

læsehandicappede

KLUB AKTIV Strandby Kursus frivillige 4.400 Opstart af gruppe i Sæby 5.000 9.400 Udflugt og Mother Therese strikkeklub 6.200 Højskolearr. frivillige hj deltag. 8.850 15.050

til udflugt aktivitet og 

arrangement 15.000

Kristelig Handicapforening Handicaplejr 09 870 870 Handicaplejr 2.000 2.000 Sommerlejr 640

Krystalcafeen, Sæby Drift og vedligeholdelse 10.000 10.000 Drift 10.000 10.000 drift, udflugt 10.000

Kræftens Bekæmpelse udflugt, arrangement 7.000 7.000

Kvissel og omegn Borgerforening

tilskud opbygning af 

samlingssted 0

Kvissel Pensionistforening Husleje og udflugt 09 15.000 15.000 Drift og aktiviteter 15.000 15.000 drift husleje udflugt 10.000

Kvissel Venner drift 5000 og aktivitet 3000 8.000

LAFS. Landsf.Flex/Skånejob Møder og Kursus 15.000 Drift og aktiviteter 5.000 20.000 Drift og aktiviteter 10.000 Møder,drift af campingvogn 0 10.000 Campingvogn, drift og aktivitet 10.000

Landsforeningen Autisme Kreds 

Nordjylland

Landsforeningen Bøsser og lesbiske Rådgivning 5.000 5.000

Landsforeningen for spiseforstyrrelser og 

selvskade

Lagkageholdet i Rådhuscenteret.

,,Lokalforeningen Nordjylland, Strubeløse 

og Kanybehandl. Sommerudflugt 5.000 5.000 Udflugt 5.000

Lokalforeningen Red Barnet Fr.havn og 

Sæby

Lokalhistorisk forening for Lyngså og 

omegn

LO's Tværfaglige Pensionist og 

efterlønsklub Drift, husleje, aktiviteter 2009 14.000 Udflugter og julefrokost 0 14.000 Drift og aktiviteter 15.000 Julefest, bankoplader 0 15.000 drift udflugt aktiviteter 15.000

Luftballonen, astma og allergi Sommerlejr 5.000

Lungeforeningen Boserup Minde, 

Lungepatient DK

drift af oplysning og 

forebyggelse 10.000 Bustur 60 års jubilæum 5.000 15.000 Drift og aktiviteter 10.000 test kampagne 0 10.000 drift, møder/aktiviteter 10.000 Udflugt 5.000

Lyngså  Seniorklub Drift og udflugt 14.000 14.000

Lyngså Petanqueklub Drift, lokaleleje, aktiviteter 2009 14.000 Foredrag 0 14.000

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og 

omegn



Mandagsklubben

Matematikcenter

Minibyen Sæby drift og studietur 10.000

Mission Afrika Genbrug Reklame fremstød 2.000 2.000 Arrangement for frivillige hjælpere 5.000 5.000

Morgengymnastikholdet 

Natteravnene Fr.havn

Natteravnene Skagen drift 09 5.000 5.000

Natteravnene Sæby Drift af foreningen 4.950 4.950 Drift 5.600 5.000 Jubilæum 5.000

Netværksgruppen KOL-patienter, Fr.havn 

kommune

Netværkscafé for nuværende og tidligere 

kræftramte

NNF's Efterløn- og pensionistforening

Nordjysk Arbejdsskade Forening Aktiviteter, drift 09 10.000 10.000

Onsdagsklubben Drift, kørsel, kursus i 2009 7.000 7.000

Ordblindeforeningen i Nordjylland

Osteoporose Foreningen Drift og foredrag 11.500 11.500 drift og foredrag 7.000

Parkinsonforeningen  Kreds Nordjylland

Pensionistcentrets Venner, Ravnshøj

Pensionisternes og efterlønsmodtagernes 

Bowlingklub

Pensionistforeningen Munkegården Sommerfest 0 0

Proppen Instruktørtimer 0 0

Præstbro gymnastik og borgerforening udflugt og torsdagsklub 9.800

Præstbro Seniorklub Aktiviteter 2. halvår 09 0 0 Drift og aktiviteter 6.000 Arrangementer i 2010 6.000 12.000 drift og udflugt 6.000 aktivitet 5.000

Præstbro Ældrecenter Aktiviteter i 2009 6.000 6.000

PS Landsforeningen pårørende til 

spiseforstyrrede Rådgivning 5.000 Inspiratioonsdag nøglepersoner 0 5.000 løn til gruppeleder 0

PTU Vendsyssel Kreds Smertehåndteringskursus 0 Weekend kursus 5.000 5.000 deltagergebyr 3.900

Ravnshøj Centrets Venner (Klub Aktiv) Udflugt 5.000 5.000

Retten til Liv

Red Barnet Frederikshavn

Red Barnet Frh-Sæby lokalforening

Red Barnet genbrug Julehygge frivillige 2010 0

Rosengårdens Venner Musikalsk underholdning i 2010 8.000 8.000

Rådhuscenterrådet Førstehjælpskursus 5.000 EDB udstyr, Fest friv. hjælpere+ juilæum 13.000 18.000

Saltlandets Historiske forening

Sclerosefore. Frh drift 09 4.500 4.500 Arrangement 5.000 5.000 drift 3.300 Sommerudflugt 5.000

Sct. Georgs gildet, Sæby Hjertestarter 0

Seniortræf, Kulturhuset Lyngså Julefest 5.000 5.000 leje, drift aktiviteter 7.800

SIM Skagen

Senior RapRapperne Aktiviteter 4 mdr.09 5.000 Aktiviteter og udflugt 15.000 20.000 Aktiviteter i hele 2010 10.000 Udflugt 5.000 15.000

udflugt frivillige hj. 

arrangement 10.000 Har fået i 1. udd. 0

SIND for unge



SIND Frederikshavn Drift 09, foredrag 9.250 Aktiviteter, udflugt+SIND NETTET 85.000 94.250 Drift og foredrag 7.200 Sommerfest, udflugt og pårø.arb 40.000 47.200 udflugt, fest ,  10.000

SINDnettet Rådgivning 13.000 Aktiviteter resten af 2010 42.000 55.000 drift, transport tlf. frivillige 61.000 supervision 12.000

SIND Ungdom

Skagen Efterløn & Pensionistklub Husleje,drift og aktiviteter 20.000 Aktiviteter 2. halvår 09 0 20.000 Drift og aktiviteter 15.000 Drift 2. halvår 2010 0 15.000 drift udflugt aktiviteter 15.000

Skagen Frivilligråd Fasthold af frivilligråd i Skagen 10.000 10.000

Skagen Pensionistforening Drift og aktiviteter i 2009 18.000 18.000 Drift og aktiviteter 15.000 15.000 drift udflugt aktiviteter 15.000

Skærum Voksenforening

Skæve Seniorklub Drift og aktiviteter i 2009 7.700 7.700 Drift og aktiviteter 7.300 7.300 drift udflugt aktiviteter 7.200

SPAR 7  0 Lokaleleje, soc.samvær 0

SPS Nordjylland Råd/vejledning 10.000 10.000 Rådgivning 10.000 10.000 humanitært arbejde 5.000

Springteam Nordjylland

Stjerneklubben

Strandgårdens Venner Udflugt og underholdning 7.000 7.000

Strubeløse og kanilebeh. i Nordjylland Udflugt og fest 5.000 5.000 udflugt 5.000

Støtteforeningen Fontænehuset 

Frederikshavn

Støtte- og krisevagtfore. i Frh. Krisecenter Drift og aktiviteter i 2009. 10.000 10.000 Drift og hvervning af frivillige vagter 7.000 Socialt arrangement 5.000 12.000 drift aktiviteter 10.000 selvhjælpsgr. og temaaften 7.000

Støtteforeningen for Hopice Vendsyssel

Støtteforeningen Rådhuscentret Drift og fredagsdans 17.000 Udflugter og julefest 0 17.000 Drift og aktiviteter 15.000 Julefest, bankotilbehør 0 15.000 drift, udflugt aktiviteter 15.000

Støttefore. Socialpsykiatrien i Fr.hvan 

Kommune - Odinsvej Aktiviteter og udflugt 8.250

Foredrag, Afslag 

Weekendophold/EDB-udstyr 5.000 13.250 Foredrag og kontorart. 2.500

Støttegruppen Frivillige Hundeføreinstruk. Weekend kursus 5.000 5.000

Sundhed og Trivsel Drift og aktiviteter 15.000 aktiviteter kræftramte 0 15.000 drift udflugt aktiviteter 15.000

har fået til drift og vi giver 

ikke til uddannelse 0

Sveska Sjømanskyrkan i Skagen

Sydbyens Venner Nytårsfest for frivill hjælpere 10.000 10.000 Nytårsfest for frivillige hjælpere 5.000 5.000 fest for frivillige 5.000

Syg og arbejdsløs i Frh. Kommune

Sysselklubben Aktiviteter 09 5.000 5.000

Søby Billardklub

Sæby firma Idræt

Sæby Gymnastikforening

Sæby Handicapgruppe

Sæby Pensionist- og efterlønsklub

Husleje,drift,aktiviteter,udflugter 

og handicapkørsel 33.000 33.000 leje, drift og aktiviteter 15.000 Arrangement, udflugt 0 15.000 drift udflugt og aktiviteter 15.000

har fået 1. udd. delvedr. 

2010 og drift 0

Sæby Senior Bowling

SøndagsCafe, Rådhusdentret Søndagskomsammen 3.700 3.700 Aktiviteter 5.000 5.000

Toldboden Sæby Drift og husleje 40.000 40.000 Husleje, drift og aktiviteter 30.000 30.000 husleje, drift aktiviteter 30.000

Torsdagsklubben Sydbycentret Aktiviteter 09 2.000 2.000

TUBA

ULF Kursus om alkoholmisbrug 16.000 16.000 drift og arrangement 6.000

Unikt Netværk



Varmestuen Skrubben Aktiviteter 09 10.000 10.000

Ventilen

opstart af forening Ensomme 

unge 22.000

Venligboerne i Frederikshavn

Veteraner på Knivholt

Virkelyst, Skagen

Voerså og omegns Pensionistforening

Værfts Historiske Selskab

Ældre hjælper ældre, Frederikshavn Opstart af forening 3.500 3.500

Ældre hjælper ældre, Strandby drift og aktiviteter 7.000

Ældre hjælper ældre, Sæby Drift 3.500 3.500

Ældremobiliseringen i Skagen Opstart af forening 3.500 3.500

Ældre Sagen, Frhavn Husleje/afgifter 09 31.600 31.600 Drift og aktiviteter 80.000 80.000

husleje drift besøgsven, social 

cafe, telefon udflugt aktiviteter 52.000

Motionsvenner 2500, har 

fået til de andre ting 2.500

Ældre Sagen, Skagen drift, aktiviteter, søndagscafe 08 24.000 24.000 Humanitært arb. søndagcafé 38.000 38.000

humanitært arbejde og 

søndagscafé 32.000

Ældre Sagen, Sæby Aktiviteter i 2009 24.000 IT Cafe 0 24.000 Drift, udflugter og aktiviteter 2010 47.000 47.000

søndagstræf / udflugt, 

arrangement for frivillige, 

kørsel og lokaleleje 44.000

Østervrå Frikirke Weekendtur enlige fors. med børn 5.000 5.000

Østervrå Seniorer Husleje, drift 20.000 Udflugter 0 20.000 Drift og aktiviteter 15.000 drift af forening 0 15.000 drift husleje udflugt 10.000 aktiviteter 5.000

Aalbæk Idrætsforening

Aalbæk/Hulsig Pensionistforening

3F Pensionist og efterlønsklub



Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling aktivitet indstilling

Familieweekend 5.000

Aktiviteter 5.000

Udflugt 5.000, 

arrangement/foredrag 5.000 10.000

Udflugt 5.000, 

arrangement/foredrag 5.000 10.000

Udflugt 4.000, 

arr/underholdning 4.000 8.000

Rådgivning 6.955 Drift 4.000

Lejr Luftballonen 2.000

drift 5000, 

sommerfest 4000 9000

Proj. Hjælp til selvhjælp 1. halvår 13.500

Hjælp til selvhjælp 2. halvår 

2012 13.500 13.500

Hjælp til selvhjælp 16.000 1. 

halvår 2013, drift 4.000 20.000

Café Sæby 10.000, Café 

Skagen 10.000 20.000

Netværksgrupper 10.000, 

Foredrag 5.000, samarb. 

med ungdomsudd. 5.000, 

drift 2.000 22.000 Afslag

Netværksgrupper 5.000, 

foredrag 4.000, 

ungdomsarbejde 5.000 14.000 cafe 4000 4000

drift af rådgivning 65.000 drift af rådgivning 65.000 drift af rådgivning 65.000 drift af rådgivning 55.000

Akt, 5.000, udflugt 5.000 10.000 Akt, 5.000, udflugt 5.000 10.000

Foredrag 5.000

drift af rådgivning 6.000 Drift af rådgivning 5.000 5.000 Drift af rådgivning 5.000 5.000

Rådgivning 5.000 

familiesorggruppe20.000 25.000

Børnetlf. 10.000, 5.000 til 

hjemmeside og chat- og 

smsrådgivning 15.000 Telefonrådgivning 15.000 15.000 Telefonrådgivning 12.000

husleje 2.000, akt. 9.000 11.000 Lokaleleje 2.000, akt. 5.000 7.000

lokaleleje 2000, akt. 

4000 6000

udflugt 5.000, ovn afslag, 

fest 5.000 10.000

Aktivitet 5.000 og udflugt 

5.000 10.000

udflugt 4000, 

aktiviteter 4000 8.000

udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000

arr.friv. 5.000, udflugt 5.000, drift 

2.500 12.500 2.500 til resten af 2012. 2.500

Søndagscafe 5.000, 

arrangement frivillige 5.000, 

5.000 udflugt 15.000

Drift 1.000, udflugt 5.000, 

arrangement 5.000 11.000 Afslag Udflugt 4.000, akt. 4.000 8.000

udflugt 5.000 Udflugt 4.000 Udflugt 5.000 Udflugt 4.000 4.000

OBS

Frivillige hjælpere, udflugt og 

aktiviteter. 12.785

Klub, dækning af 

deltagergebyrer firvillige 12.575 Udflugt 5.000

Ferieophold for børnefamilier 

30.600 30.600

Ferieophold 43.000, 

julehjælp 2013 45.000 88.000 Julehjælp 2014 50.000 50.000

Ferieophold (Uden 

indstilling) 75.000

Ferieophold 50.000, julehjælp 

2015, 50.000 100.000

drift 6.350, dilletant 1.500 7.850 Udflugt 5.000 5.000 drift 6.350, dilletant 1.500 7.850 Udflugt 1.500, drift 5.000 6.500 Drift 5.000, udflugt 1.500 6.500 udflugt 2500

drift 10.000 Udflugt 5.000 5.000 drift 10.000 Sommerudflugt 5.000 drift 10.000 Sommerudflugt 5.000 Drift 8.000 4.000 udflugt 4000

foredrag 5.000, drift/husleje 5.000 10.000 Foredrag 5.000, drift 5.000 10.000 Foredrag 5.000 5.000 Foredrag 4.000

Multikulturel festival 10.000, 

udflugt 5.000, drift 600 15.600

Café 4.500, arrangement 

2.000 6.500

Arr. 4.000, drift af café 4.000, 

drift 4.000 12.000

akt/kursus 9.500,  genbrug afslag 9.500

Udflugt 5.000, Julehjælp 

50.000 55.000

Afslag - projektor, udflugt 

5.000 frivillige, 

besøgstjensten 5.000 10.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

arrangement 5.000 15.000

Julehjælp 2014 - 

julekomsammen afslag 50.000

udflugt for besøgstjenesten 

4.000, udflugt for frivillige 

4.000, akt. 4.000 12.000

besøgstjeneste 

afslag, 

julekomsammen 

frivillig 4000, 

julehjælp 2015 54000

kursus 2.000 Kursus 2.000 2.000 Kursus 2.000 2.000 aktiviteter 3000

Udflugt 5.000, arrangement 

2.000 7.000

Arrangement 4.000 kr. og 

foredrag 1.000 kr. 5.000 Udflugt 5.000

Arrangement 3.000 og drift 

1.000 4.000 Udflugt 5.000

Arr. 5.000, infodag 1.500, drift 

500 7.000

Udflugt 4000, 

infodag 1000 5.000

drift 3.000, udflugt 5.000 lektiecafe 

5.000, akt 5.000 18.000 Familielejr 2012 15.000 15.000

Drift 3.000, udflugt 5.000 

lektiecafe 5.000, akt 5.000 18.000

Drift 3.000, udflugt 5.000, 

lektiecafé 5.000, atk. 5.000 18.000

Drift 3.000, udflugt 4.000, 

lektiecafé 5.000, akt. 4.000 16.000

Multietnisk 

kulturdag 4000

deltagelse i ERFA-grupper 1.100

§ 18 1. udd. 2012 § 18 2. udd. 2012 § 18 2. udd. 2015§ 18 1. udd. 2015§ 18 2. udd. 2014§ 18 1. udd. 2014§ 18 2. udd. 2013§ 18 1. udd. 2013



Søndagscafé 5.000, 

fredagsdan 5.000 10.000

Drift 5.000, aktiviteter 5.000, 

Søndagscafé 5.000 15.000

Café 5.000, arrangement 

5.000 10.000

drift, 4000, udflugt 4.000, akt. 

4.000 12.000

Udflugt 5.000, aktiviteter 

5.000 10.000

Udflugt 5.000, aktiviteter 

5.000 10.000

Udflugt 4000 

aktiviteter 4000 8000

udflugt for frivillige 5.000 3.000 julefrokost frivillige 3.000 udflugt for frivillige 5.000 Arrangement 3.500 udflugt for frivillige 5.000 Arrangement 2.500 Udflugt 4.000 4.000 arrangement 2500 2500

udflugt 4000

drift 5.000, akt. 5.000 10.000 drift 5.000, akt. 5.000 10.000

Drift 2.000, arrangementer 

3.000 5.000 udflugt, 4.000, drift 4.000 8.000

Fit for life og fit for 

fight 25.000

Deltagelse i ERFA-grupper 1.100 Deltagelse af ERFA grupper 1.100 kr.

Afslag Drift af café 5.000 Drift af café 4.000

Husleje/drift 5.000, udflugt 5.000, 

akt. 5.000 15.000

Husleje/drift 5.000, udflugt 

5.000, akt. 5.000 15.000

Husleje/drift 5.000, udflugt 

5.000, akt. 5.000 15.000

Husleje/drift 4.000, udflugt 

4.000, akt. 4.000 12.000

Drift 5.000 5.000 Afslag

Drift 4.000, arr. 4.000 8.000

Udflugt 5.000, 

Arrangementer 5.000 10.000

Pusterum 10.000, udflugt 

5.000 15.000

Pusterum 10.000, udflugt 

5.000 15.000

udflugt 4000, 

pusterum 4000 akt. 

4000 12000

udflugt 5.000, akt. 4.500 9.500

Udflugt 5.000, aktiviteter 

4.300 9.300

Udflugt 5.000, Aktiviteter 

4.500 9.500 Udflugt 4.000, akt. 4.500 8.500

Det er km. institution, BK ringer til 

ansøger, og forklarer at de kan 

søge via støtteforeningen 0 obs

Drift 5.000 5.000 Drift 5.000 Drift 5.000 5.000 Drift 4.000 4.000

drift, udflugt, akt. 15.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

seniordans 5.000 15.000 drift, udflugt, akt. 15.000 drift, udflugt, aktiviteten 15.000 Udflugt 4.000, akt. 4.000 8.000

Julehjælp 2012 51.600 51.600 Ansøgning trækkes tilbage Julehjælp 60.000 60.000 Julehjælp 2014 60.000 Julehjælp 2015 60000

Julehjælp 30.000, Åbent hus 

30.000 60.000

Julehjælp 50.000, Åbent hus 

30.000, udflugt 5.000 85.000

Julehjælp 50.000 og 

Åbent Hus 30.000 80.000

julehjælp 50000, 

Åbent hus 30000, 

udflugt 4000 84000

120000 Drift 2. halvår 120.000 120.000 Udvalget. 240.000 Udvalg 220.000

drift af rådet 5.500 Drift 5.000 5.000

drift af samråd 15.000 Drift af samråd 15.000 15.000

Frivllig fredag 5.000, drift 

2000, arrangementer 10.000 17.000 Fællesarr. 8.000, drift 4.000 12.000 Frivillig fredag 4000

Udflugt 5.000 Udflugt 5.000, drift 2.000 7.000 Udflugt 5.000, drift 2.000 7.000 Drift 2.000, udflugt 4.000 6.000

Drift 2.500 2.500 Drift 2.500 2.500

drift 3.700, husleje 1.100, udflugt 

5.000 9.800

Udflugt 5000, 800 

novemberfest 5.800

udflugt 5.000, arrangement 

800 5.800

Udflugt 5.000 og aktivitet 

1.000 6.000

udflugt 4000, 

arrangement 1000 5000

Udflugt 4.000 4.000



Afslag

Foredrag 3.000, 

hjertecafé 4.800 7.800

hjertecafé 3200, 

foredrag 4000 7200

Pårørendegruppe 5.000, kursus 

pårørende 8.000, aktiviteter 20.000 

drift 15.000 48000 Temadag 5.000 5.000

Kurser pårørende 5.000, 

Fest/udflugter 5.000, 

aktiviteter 5.000, drift 15.000 30.000 Temadag 3.000 Drift 15.000 15.000

Udflugt 5.000, Kursus for 

ramte 2.500, Temadag 

5.000 12.500

Foredrag 4.000, udflugt 4.000, 

drift 15.000 23.000 Netcafé 3000 3000

Afslag. Drift 2000

udflugt 5.000 Udflugt 5.000 Udflugt 5.000 udflugt 4000

Udflugt. 3.000 Udflugt 2.000 Udflugt 2.000 Udflugt 1.000

husleje 5000, akt. 4.000 9.000

Husleje 5.000, aktiviteter 

4.000 9.000

Drift/husleje 1.560, akt. 

5.000 6.560 Akt. 4.000, drift 2.000 6.000

Afslag 0

 udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000  udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000  udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000

drift 300, udflugt 4.000, akt. 

4.000 8.300

Studietur 5.000, drift 5.000 10.000 Foredrag 3.258 3.258 Drift 5.000, udflugt 5.000. 10.000 Drift 2.500 Drift 5.000, udflugt 5.000. 10.000 Udflugt 4.000, drift 4.000 8.000 arrangement 2400

Drift 4000/husleje24000  

kursus5000/hj.side 10.000 43.000

Træf/uddannelse af 

instruktører 15.000, husleje 

13.500 28.500

Foredrag 5.000, 

instruktørkursus 5.600 10.600

Uddannelse af instruktører 

15.000, husleje og drift 

22.000 37.000

Udd. af instruktører 10.000, 

Husleje/drift 22.000, fællesarr. 

4.000 36.000

husleje/drift 30.000, udflugt 5.000, 

akt. 5.000 40.000

husleje/drift 30.000, udflugt 

5.000, akt. 5.000 40.000

husleje/drift 30.000, udflugt 

5.000, akt. 10.000 45.000

husleje/drift 25.000, udflugt 

4.000, akt. 10.000 39.000

drift 4.900 udflugt 5.000 9.900 1.100 foredrag 1.100 Drift 3.600, udflugt 5.000 8.600 Jubilæum 3.500

Husleje 14.400, drift 1.600, 

Arrangementer 5.000, 

udflugt 5.000 26.000

Husleje 14.400, drift 1.600, arr. 

4.000 udflugt 4.000 24.000

Til dækning af porto, papir og 

CD´er. 5000 Drift 4.000 4.000 Drift 3.000 3.000

Højskole 5.000, udflugt 

5.000, fest for frivillige 5.000 15.000 Arrangement 5.000 5.000

Højskole 5.000, aktiviteter 

1.200, udflugt 5.000 11.200 Akt. 5.000, udflugt 5.000 10.000 Højskole 5.000 Udflugt 4.000, akt. 1.200 5.200 Højskoledag 4000 4000

Sommerlejr Christian 640 Sommerlejr Christian 1.000 Sommerlejr Christian 1.000 1000 Christian 1000

drift 5.000, udflugt f. frivillige 5.000 10.000 Drift 10.000 10.000 Afslag Drift 8.000

lokaleleje og drift 1430

Husleje 5.000, udflugt 5.000 10.000 Husleje 5.000, udflugt 5.000 10.000 Husleje 5.000, udflugt 5.000 10.000 Husleje 4.000, udflugt 4.000 8.000

drift 5.000  akt. 1. halvår3000 8.000 Aktiviteter 2.000 2.000

Arrangement 3.000, drift 

5.000 8.000

arrangement 4000, 

underholdning 1500 5.500

Weekendseminar 5.000

Telefonrådgivning 5.000 5.000

foredrag 4000, 

rådgivning 4000 8000

2.500 til søndagscafé 2.500 Søndagscafé 500

Udflugt 5.000 5.000 Udflugt 5.000 5.000 Udflugt 5.000 5.000 udflugt 4000 4000

Drift 660, udflugter 5.000 5.660

Udflugt 5.000 udflugt 4000

Husleje/drift 5.000, akt. 5.000, 

udflugt 5.000 15.000

lejr 2 personer 5.200 Deltagergebyr 2.600 2.600 Deltagergebyr 2.600 2.600

Drift 5.000, aktiviteter 5.000 10.000 Udflugt 2012 5.000 5.000 Drift 5.000, aktiviteter 5.000 10.000 Foredrag 2.500, drift 5.000 7.500 Foredrag 2.500 Udflugt 4.000 4.000

Afslag



Udflugter 5.000, aktiviteter 

5.000 - klubben er ophørt d. 

18/9 2012, og uforbrugte 

midler er tilb.betalt. 10.000

Studietur 5.000, drift 5.000 10.000 Studietur 5.000, drift 5.000 10.000 Studietur 5.000, drift 5.000 10.000 Studietur 4.000, drift 4.000 8.000

Drift 5.000 5.000 Årskursus 1.400 1.400 Drift 5.000, kurser 3.000 8.000 Arrangement for frivillige 4.000

Arr. 4.000, kursus 4.000, drift 

4.000, 12.000 Udflugt 4000

Drift 4.000, arrangement 

3.000 7.000 Drift 3.000, Aktiviteter 5.000 8.000 Udflugt 1.500 1.500 Drift 1.500, akt. 5.000 6.500 Arr. 4.000, drift 750 4.750 udflugt 4000

Udflugt 5.000 udflugt 4000 4000

drift 4.000, kursus 3000 7.000 Drift 3.000 3.000

Drift 2.000, Arrangement 

2.000 4.000

Arrangement 3000

Drift 5.000, foredrag 5.000 10.000 Foredrag 5.000, drift 5.000 10.000 Aktiviteter 5.000, drift 5.000 10.000 Drift 4.000, akt. 4.000 8.000

Aktiviteter 5.000 5.000

udflugt 5000, Juletur 2011 kan ikke 

gives til. 5.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

akt. 5.000 15.000

Drift 4.000, udflugt 4.000, akt. 

4.000 12.000

Udflugt 4.400 4.400

Udflugt 4.800, afslag på 

motionscykel og computer 4.800 Drift af café 4.000

drift 5.000, akt. 3.000 8.000

Udflugt 5.000, foredrag 

2.000 7.000 Drift 5000, aktiviteter 4000 9.000 udflugt 5.000 5.000 Drift 5.000, aktiviteter 4.000 9.000

Udflugt 5.000 og aktivitet 

1.000 6.000

drift/husleje 4.000, udflugt 

3.000 7.000

aktiviteter og 

underholdning 4000 4.000

drift 5.250, foredrag 2.500 7.750 Bus 5.000, hjælpere 800 5.800

Kursusophold hjælpere 

3.900, kursus 5.000 8.900

Udflugt 5.000 5.000 Udflugt 4.000 4.000 Afslag

drift af rådgivning 5.000

Drift 8.000, arr. 15.000 23.000

Udflugt 5.000, fest frivillige 

5.000 10.000

drift 5.000 25 års jubilæum fest - 5000 5.000 Udflugt 5.000 5.000

Drift 5.000, 16.500 cafémøder, 

4.000 foredrag, weekendudflugt 

4000 29.500

husleje 0, drift 2.000, akt. 5.000 7.000

Modtager i forvejen et tilskud 

på 30.000 kr. af § 79 til 

husleje, derfor kan der ikke  

udbetales fra § 18 også. 

Aktiviteter 4.000, 

arrangement 5.000 9.000 Drift 5.000, akt. 5.000 10.000 Husleje 4.000, akt. 4.000 8.000

udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000 udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000 udflugt 5.000, akt. 5.000 10.000 Afslag Aktivitet 4.000

udg. til mentorer 

10000, drift 5000, 

aktiviteter og klub 

25.000 40.000



drift i 2012 6.000, foredrag 5000, -

fored 2012 11.000

Udflugt 5.000, arrangement 

5.000 10.000

Drift 5.000, foredrag 5.000, 

arrangement 5.000 15.000 Udflugt 5.000 5.000 Drift 3.500, foredrag 5.000 8.500 Afslag

arr. 4.000, udflugt 4.000, drift 

4.000 12.000

foredrag 4000, 

sindets dag 4000 8000

udg.friv. 65.000, drift 5.000 70.000

Udgifter til frivillige 65.000, 

drift 5.000 70.000

Udgifter til frivillige 65.000, 

drift 5.000 70.000

Udgifter til frivillige 15.000, 

kurser/supervision 20.000, drift 

8.000 43.000

Etablering af nye 

frivillige 5000

Drift 5.000, udflugt 5.000, akt. 

5.000 15.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, akt. 

5.000 15.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

akt. 5.000 15.000

drift 4.000, udflugt 4.000, akt. 

4.000 12.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

aktiviteter 5.000 15.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

aktiviteter 5.000 15.000

Aktiviteter 5.000 udflugt 

5.000 drift afslag 10.000

Drift 4.000, arr. 4.000 udflugt 

4.000 12.000

Drift 5.000, udflugt 5.000 10.000 Foredrag 3.500 Husleje, 4.000, udflugt 4.000 8.000

Udflugt 3.000 3.000

Aktiviteter 5.000, udflugt 

3.500, drift 200. 8.700

Udflugt 3.000, drift 300, akt. 

1.000 4.300

Udflugt 3.000, akt. 2.500, drift 

300 5.800

Udflugt 5.000, akt. 2.000 7.000 Udflugt 5.000 5.000 Udflugt 5.000 5.000 Udflugt 4.000

Afslag 0

drift/kørsel/arrangement 10.000

Foredrag 5.000, konference 

5.000 10.000

Drift 5.000, arrangement 

2.000 7.000 Foredrag 5.000 5.000 Drift 5.000, foredrag 5.000 10.000 drift 6.000, arr. 3.000 9.000

Kurser og kørsel 4.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, akt. 

5.000 15.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, akt. 

5.000 15.000

Drift 5.000, udflugt 5.000, 

akt. 5.000 15.000

Drift 4.000, udflugt 4.000, akt. 

4.000 12.000

Udflugt 5.000, foredrag 

2.000 7.000 Arrangement 3.500, udflugt 5.000 8.500

afslag

Drift/husleje 5.000, aktiviteter 

5.000 10.000

Drift 5.000, Foredrag / 

temaaftner 5.000 10.000 Udflugt 5.000 5.000 Mangler regnskab-afslag Udflugt 5.000, café 5.000 10.000

cafe 4000, udflugt 

3500 7500

Socialt samvær 5.000 5.000 Socialt samvær 5.000 Socialt samvær 4.000 Afslag

Fest for frivillige hjælpere 5.000 Fest 5.000, aktiviteter 5.000 10.000

Fest 5.000, underholdning 

5.000 10.000 Fest for friv. 4.000, arr. 4000 8.000

Udflugt 5.000, 

arrangement 5.000 10.000

Udflugt 4.000, arrangement 

4000 8.000

husleje/drift 5.000, aktiviteter 5.000 10.000

Udflugt 4.000, underholdning 

1.000 5.000

Udflugt 3.ooo 

underholdning 

1.000 4.000

Drift 5.000, akt. 5.000 10.000 Drift af aktiviteter 30000

drift/husleje 5.000, udflugt 5.000, 

akt. 5.000 15.000

drift/husleje 5.000, udflugt 

5.000, akt. 5.000 15.000

drift/husleje 5.000, udflugt 

5.000, akt. 5.000 15.000

drift/husleje 4.000, udflugt 

4.000, akt. 4.000 12.000

husleje 12.000, drift 6.000, akt. 

9.000 27.000

Husleje 12.000, drift 5.000, 

Aktiviteter 10.000, 

fællesarrangementer 3.000 30.000

Husleje 12.000, drift 5.000, 

Aktiviteter og 

fællesarrangementer 15.000 32.000

Husleje 12.000, drift 4.000, 

Aktiviteter og 

fællesarrangementer 15.000 31.000

På udvalg Afslag

Velkommen til Nordjylland 

9.620 9.620 Weekendarrangement 12.000 foredrag 3.000, drift 4.000 7.000



drift 2.000, akt. 8.000, uddannelse 

frivillige 7.500 17.500

Uddannelse af frivillige 9.500, 

aktiviteter 10.000, drift 5.000 24.500

Udflugt 5.000, akt. 5.000, 

drift 5.000, udd. af frivillige 

5.000 20.000

Akt. 10.000, udd. af friv. 5.000, 

drift 4.000 19.000

Drift af Virkelyst 82.500 Drift af Virkelyst 82.500

Tilbagekaldt ansøgning. Drift og arrangement 5.000 5.000

Drift 5.000 5.000 transport 2500

Drift og arrangement 5.000 5.000 Transportudgifter 2.500 Arr. 3500, drift 4.000 7.500 transport 2500

Drift og husleje 10000, besøgsven 

7ooo, motionsvenner 2500, 

telefonkæde 5.000, soc. cafeer 

7500, rådgivning og mødested 

1000, udflugt 5000,foredrag 5000 43.000

Besøgsvenner 7.000, 

motionsvenner 5.000, 

telefonkæde 5.000, Soc. 

cafeer 7.500, rådgivning 500, 

Mødested 500, IT-kurser 

5.000, Udflugt 5.000, En 

hjælpende hånd 500, drift 

10.000 46.000 Afslag

Besøgsvenner 7.000, 

motionsvenner 5.000, 

telefonkæde 5.000, Soc. 

cafeer 7.500, rådgivning 

500, Bisidder, 500, 

Mødested 500, IT-

hjemmehjælp og IT-kurser 

5.000, Udflugt 5.000, En 

hjælpende hånd 500, drift 

10.000 46.500 Afslag

Besøgsvenner 7.000, 

motionsvenner 5.000, 

telefonkæde 5.000, Soc. cafeer 

7.500, rådgivning 500, Bisidder, 

500, Mødested 500, IT-

hjemmehjælp og IT-kurser 

5.000, Udflugt 4.000, En 

hjælpende hånd 500, drift 8.000 43.500

Opstart cykling 

uden alder 10.000, 

opstart af sorg og 

livsmodsgrupper 

8000 18.000

Besøgstjeneste 15.000, 

Søndagstræf 15.000 30.000

Besøgstjeneste 15.000, 

Søndagscafé 8.000 23.000

Søndagscafé 5.000 it 

undervisning 2.000 7.000

Besøgstjeneste 10.000, café 

20.000, IT 2.500 32.500 Afslag

IT 3.000, besøgstjeneste 

10.000, café 20.000 33.000

Husleje 5.000, Besøgstjeneste 

10.000, Søndagstræf/udflugt Sæby 

og Dybvad 20.000 35.000

Træf i Sæby, Dybvad og 

Østervrå 15.000, 

sammenkomst for frivillige 

5.000, Besøgsvenner 7.000, 

Udflugt 5.000, drift 5.000 37.000

Træf i Sæby, Østervrå og 

Dybvad 15.000 kr. 

sammenkomst friv. 5.000, 

7.000 kr. til besøgsvenner, 

5.000 udflugt, 5.000 drift 37.000

Træf i Sæby, Østervrå og 

Dybvad 15.000 kr. 

sammenkomst friv. 4.000, 7.000 

kr. til besøgsvenner, 4.000 

udflugt, 4.000 drift 34000

drift, udflugt, akt. 15.000 drift, udflugt, akt. 15.000 drift, udflugt, akt. 15.000

drift, 4000, udflugt 4.000, akt. 

4.000 12.000

Udflugt 5.000, akt. 2.000 7.000 Udflugt 5.000, aktivitet 2.500 7500

Udflugt 5.000, 

arrangementer 3.000 8.000 Arr. 3.000, udflugt 4.000 7.000

Aktivitet 5.000 udflugt 5.000 5.000 Udflugt 5.000 Udflugt 4000

1.086.095 594.643 1185570 422575 1039820 511300 1355580 459600

1587780

232200



Aktivitet Indstilling Aktivitet Indstilling

Arr. 4000, udflugt 4000 8.000

Udflugt 4.000 og 

arrangement 4.000 8.000

Drift af portal 8.000 Drift af portal 8.000 Drift af portal 8.000 Drift af portal 8.000

Etablering 5.000, 

akt. 15.000 20.000 Aktiviteter 20.000

Netværksgrupper 10.000, 

Foredrag 5.000, Samarb. 

med ungdomsudd. 5.000, 

Sindets Dag 5.000 25.000

Café 4.000, 

foredrag 4.000 og 

netværksgrupper 

12.000 20.000

drift af rådgivning 55.000 Drift af rådgivning 55.000

Drift af café i 

Frederikshavn 10.000

Telefonrådgivning 12.000 Rådgivning 10.000

Udflugt 4.000, Akt. 

1.500 5.500

Drift 3.000, akt. 

3.200 og udflugt 

1.800 8.000

Lokaleleje 2.000, 

akt. 4.000 6.000

Udflugt 4.000, akt. 

4.000 8.000

Akt. 4.000 og udflugt 4.000 8.000 Afslag Frivilligfest 4.000

Udflugt 4.000 Udflugt 4.000

Julehjælp 2016 50.000, 

ferieophold 50.000 100.000

Julehjælp 2017 

50.000 og 

ferieophold 50.000 100.000

Drift 4.000, udflugt 1.500 5.500 Udflugt 2.500

Drift 4.000 og 

udflugt 1.500 5.500

Drift 8.000 Uflugt 4.000 Drift 8.000

Foredrag 4.000 Foredrag 4.000

Drift 4.000, café og 

arrangementer 17.000 21.000

Drift 4.000 og café 

og arrangementer 

15.000 19.000

Afslag projektor, 4.000 

udflugt besøgstj., Akt. for 

frivillige 4.000, 8.000

Besøgstj. afslag, 

julekomsammen for 

frivillige 4.000, 

Julehjælp 70.000 74.000

Udflugt for frivillige 

4.000 og akt. for 

frivillige 4.000 8.000

aktiviteter 4.500 4.500

Arr. 3000, infodag 1500, drift 

500 5.000 Afslag.

Arrangement 4.000 

og infodag 2.500 6.500

Drift 2.000, udflugt 5.000, 

café og akt. 10.000 17.000

Drift 2.000, udflugt 

4.000 og akt. 8.000 14.000

Etablering af lokal portal 5.000

§ 18 1. udd. 2017 § 18 2. udd. 2017§ 18 1. udd. 2016 § 18 2. udd. 2016 § 18 1. udd. 2018 § 18 2. udd. 2018 § 18 1. udd. 2019 § 18 2. udd. 2019



Drift 4.000, akt. 4.000, 

udflugt 4.000 12.000

Drift 4.000, akt. 

4.000 og udflugt 

4.000 12.000

Opstart af 

selvhjælps - 

program 5.000

Drift til 

selvhjælpsgruppe 4.000

Udflugt 4.000 

Aktivitet 4.000 8.000

Udflugt 4.000 Arrangement 2.500 Udflugt 4.000

Udflugt 4.000

Udflugt 4.000

Deltagelse i Erfa-gruppe 1.000 ERFA-gruppe 1.000

Opstart 5.000 og 

udd. af friv. 5.000 10.000

Drift af café 4.000 4.000 Udflugt 4.000 Drift 4.000

Drift 4.000, akt. 4000, 

udflugt 4000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 12.000

Drift/husleje 4.000

Drift 4.000 og 

arrangement 3.000 7.000

Etableringsomkostn

inger 10.000

Udflugt 4.000

Udflugt 4.000 og 

akt. 4.000 8.000

Drift 4.000 Drift 4.000

Udflugt 4.000, akt. 4.000 8.000

Foredrag 1.200 og 

akt. 4.000 5.200

Leje af lokaler 

10.000, Udflugt 

4.000 og aktiviteter 

10.000, julehjælp 

75.000 99.000

Drift/husleje 10.000 

og udflugt 4.000 14.000

Julehjælp 50.000, 

Åbent Hus 30.000, 

udflugt 4.000 84.000

Drift 3.500, arr. 10.000 13.500 Frivillig fredag 4.000

Drift 3.500 og 

fællesarrangemente

r 8.000 11.500

Drift 3.000, udflugt 4.000 7.000

Drift 3.000, udflugt 

4.000 og foredrag 

3.000 10.000

Drift 2.500 Drift 2.500

Udflugt 4.000, Akt. 

1.000 5.000

Udflugt 4.000 Udflugt 4.000



Foredrag 5.000, drift af 

hjertecafé 3.200 8.200

Foredrag 4.000 og 

café 3.200 7.200

Drift 15.000, akt. 5.000, 

udflugt 5.000 25.000 Aktiviteter 5.000

Drift 12.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 20.000

Drift og foredrag 2.000 Kursus 4.000

Udflugt 4.000 4.000 Arrangement 4.000 Udflugt 4.000

Udflugt 1.000 Udflugt 1.000

Drift 1.625, akt. 4.000 5.625

Drift 1.625 og akt. 

4.000 5.625

Akt. 4.000, udflugt 4.000 8.000

Akt. 4.000 og 

udflugt 4.000 8.000

Drift 4.000, udflugt 4.000, 

foredrag 4.000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og foredrag 

4.000 12.000

Husleje/drift 25.000, udd. 

instruktører 10.000, Sindets 

Dag 15.000 50.000

Husleje/drift 22.000, 

udd. af instruktører 

10.000, Sindets 

Dag 12.000 og 

arrangement 4.000 48.000

Foredrag 3.000 og 

akt. 4.000 7.000

husleje/drift 30.000, udflugt 

5.000, akt. 10.000 45.000

Drift/Husleje 

23.000, udflugt 

4.000 og akt. 

10.000 37.000

Husleje 14.400, drift 1.600, 

Arrangementer 4.000, 

udflugt 4.000 24.000

Husleje 14.400, drift 

1.600, arrangement 

4.000 og udflugt 

4.000 24.000

Udflugt 4.000, akt. 1.200, 

arr. 4.000 9.200 Højskoledag 4.000

Arrangement 4.000, 

udflugt 4.000, akt. 

1.200 9.200

Sommerlejr Christian 1.000

Sommerlejr 

Christian 1.000

Drift af café 10.000 Drift 10.000

Husleje 4.000 og udflugt 

4.000 8.000

Husleje 4.000 og 

udflugt 4.000 8.000

Foredrag 4.000 og 

rådgivning 4.000 8.000

Udflugt 4.000 Udflugt 4.000

Udflugt 4.000 Udflugt 4.000

Deltagergebyr 2.600 2.600 Deltagergebyr 2.600



Afslag - se aktiver. 0

Drift 4.000, studietur 4.000 8.000

Drift  4.000 og 

studietur 4.000 8.000

Arrangement 4.000 

og udflugt 4.000 8.000

Drift 4.000, arr. 4.000 og 

kursus 4.000 12.000

Drift 4.000, arr. 3.000 7.000

Drift 750, Udflugt 2.000, akt. 

2.000 4.750

Udflugt 2.000. akt. 

2.000 4.000

Drift 750, udflugt 

2.500 og akt. 1.500 4.750

Drift af café 4.000 Udflugt 4.000 Café 2.450

Drift 3.000, arr. 1.000 4.000

Drift 4.000, foredrag 4.000 8.000

Drift 4.000 og 

foredrag 4.000 8.000

Drift 4.000, udflugt 4.000, 

akt. 4.000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 12.000

drift 4.000 og 4.000 udflugt 8.000 Afslag.

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt 4.000 12.000

Foredrag 4.000, 

Kursusophold 

hjælpere 3.000 7.000

Udflugt 4.000

Etableringsudgifter 

5.000 Aktiviteter 

25.000 30.000

Afslag

Drift 4.000, café og akt. 

20.000, foredrag 4.000 28.000

Drift 4.000, foredrag 

4.000, café og akt. 

18.000 26.000

Drift 4.000, akt. 4.000 8.000

Drift 4.000 og akt. 

4.000 8.000

Drift 2.000, akt. 4.000, 

udflugt 4.000 10.000

Drift 4.000, akt. 

4.000 og udflugt 

4.000 12.000



Foredrag 4.000, Sindets 

Dag 10.000, udflugt 4.000, 

Netværksgruppe 10.000, 

Sind for unge 10.000, drift 

4.000 42.000

Afslag Drift skal 

søges ved første 

udd.

Foredrag 4.000, 

Sindets Dag 

10.000, udflugt 

4.000, drift 4.000 og 

arrangementer 

8.000 30.000

Drift 4.000, klub 

12.000, udflugt 

4.000, Åbent Hus 

3.000 og udd. af 

frivillige 4.000 27.000

drift 4.000, udflugt 4.000, 

akt. 4.000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 12.000

Drift 4.000, Akt. 4.000, 

udflugt 4.000 12.000

Drift 3.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 11.000

Drift 4.000, udflugt 4.000 8.000

Husleje 4.000 og 

udflugt 4.000 8.000

Udflugt 4.000, akt. 1.500 5.500

Udflugt 4.000 og 

foredrag 2.000 6.000

Drift 3.800

Udflugt 4.000 og 

foredrag 4.000 8.000

Drift 4.000, arr. 3000 7.000 Kørselsgodtgørelse 1.500

Drift 4.000 og 

arrangement 3.000 7.000

Kørsel 4.000

drift 4.000, udflugt 4.000, 

akt. 4.000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 12.000

Foredrag 4.000, arr. 4.000, 

afslag træningsredskaber 8.000

Udflugt 4.000 og 

akt. 4.000 8.000

Socialt samvær 4.000

Fest for frivillige 4.000 Aktivitet 3.000 Frivilligfest 4.000

Drift 4.000, aktivitet 4000, 

udflugt 4.000 12.000

4.000 husleje, 4.000 

udflugt/akt. 8.000

Husleje 4.000, 

udflugt 3.000 og 

arrangement 4.000 11.000

Socialt samvær 4.000

Drift 4.000, foredrag 5.000, 

ledsagerudgifter til 

aktiviteter og rejser 40.000 49.000

Drift 4.000, 

ledsagerudgifter til 

til akt. og rejer 

40.000 44.000

drift 4.000, udflugt 4.000, 

akt. 4.000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 12.000

Husleje 4.000, drift 4.000, 

akt. og fællesarr. 20.000 28.000

Husleje 4.000, drift 

4.000, akt. og 

fællesarr. 20.000 28.000

drift 4.000, akt. 4.000 8.000 Kursus 5.000

Drift 4.000 og 

kursus 4.000 8.000

Husleje 2400, mentorer 

10.000, klub/akt. 20.000 32.400



Drift 5.000, udd. af friv. 

5.000, akt. 10.000 20.000

Drift 4.000, udd. af 

frivillige 5.000 og 

akt. 10.000 19.000

Drift, 5.000, udflugt 

4.000 9.000

Drift 1.500 og café 

4.000 5.500

Drift af Virkelyst 82.500 Drift af Virkelyst 82.500

Arr. 4.000 og drift 2.000 6.000 Transport 2.500

Drift 2.500 og 

arrangement 3.500 6.000

Besøgsvenner 7.000, 

motionsvenner 5.000, 

telefonkæde 5.000, Soc. 

cafeer 7.500, rådgivning 

500, Bisidder, 500, 

Mødested 500, IT-

hjemmehjælp og IT-kurser 

5.000, Udflugt 5.000, En 

hjælpende hånd 500, drift 

10.000, sorg- og livsmodgr. 

8.000, cykling uden alder 

8.000 62.500 Herreværelset 4.000

Besøgsvenner 

7.000, 

motionsvenner 

5.000, tlf.kæde 

5.000, café 8.000, 

rådgivning 500, 

bisidder 500, 

mødested 500, IT 

4.000, udflugt 

4.000, en 

hjælpende hånd 

500, sorg- og 

livsmodsgrupper 

8.000, Cykling uden 

alder 8.000, drift 

8.000 og 

herreværelset 4.000 63.000

Besøgstjeneste 10.000, café 

20.000, It 1.500 31.500

Café 20.000, 

besøgstjeneste 

8.000 og IT 1.000 29.000

Træf i Sæby, Østervrå og 

Dybvad 15.000, 

sammenkomst for friv. 

5.000, besøgsvenner 9.000, 

udflugt 5.000, drift 4.000 38.000

Drift 4.000, træf 

15.000, 

sammenkomst for 

frivillige 4.000, 

besøgsvenner 

8.000 og udflugt 

4.000 35.000

Drift 4.000, udflugt 4.000, 

akt. 4.000 12.000

Drift 4.000, udflugt 

4.000 og akt. 4.000 12.000

Udflugt 4.000, 2500 arr. 6.500

Udflugt 4.000 og 

akt. 3.000 7.000

1234275 445300 1253025
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5000

9000

15000

10000

8700
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11200
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9000

10600

500

4000

5000

3500

40000

30000

28500

5000

5000

5000

1602045



1. halvår 2. halvår

Aktivitetshusets Venner 

Sæby

Udflugt 

5.000, 

arrangement/

foredrag 

5.000 10.000 10.000 Sæby Sæby
Aktivitetsudvalg Ravnshøj 

Centret Udflugt 5.000 5.000 5.000 Landsby Sæby

Astma og allergi foreningen 

for Odense og omegn

Lejr 

Luftballonen 2.000 2.000 Hele kommunenSæby

Bedre Psykiatri Vendsyssel

Hjælp til 

selvhjælp 

16.000 1. 

halvår 2013, 

drift 4.000 20.000

Café Sæby 

10.000, Café 

Skagen 10.000 20.000 40.000 Hele kommune/hhv. Sæby og SkagenSæby

BenzoRådgivning

drift af 

rådgivning 65.000 65.000 Hele kommunenSæby

Blæksprutten

Akt, 5.000, 

udflugt 5.000 10.000 10.000 FrederikshavnSæby

Børns Vilkår

Børnetlf. 

10.000, 

5.000 til 

hjemmeside 

og chat- og 

smsrådgivnin

g 15.000 15.000 Hele kommunenSæby

Centerrådet  Rådhuscentret

udflugt 5.000, 

ovn afslag, fest 

5.000 10.000 10.000 FrederikshavnSæby

Centerrådet, Ingeborgvej

Søndagscafe 

5.000, 

arrangement 

frivillige 5.000, 

5.000 udflugt 15.000 15.000 FrederikshavnSæby
City Bowl Udflugt 4.000 4.000 FrederikshavnSæby

Dansk Blindesamfund 

Vendsyssel

Klub, dækning 

af 

deltagergebyr

er firvillige 12.575 12.575 Hele kommunenSæby

Dansk Folkehjælp, FRH afd.

Ferieophold 

43.000, 

julehjælp 2013 

45.000 88.000 88.000 Hele kommunenSæby

Dansk Handicap Forbund 

Frhavn

drift 6.350, 

dilletant 

1.500 7.850 7.850 FrederikshavnSæby
Dansk Handicap Forbund, 

Skagen drift 10.000 Sommerudflugt 5.000 15.000 Skagen Sæby

Dansk Præmaturforening

Foredrag 

5.000, drift 

5.000 10.000 10.000 Hele kommunenSæby



Dansk Røde Kors Frhavn

Afslag - 

projektor, 

udflugt 5.000 

frivillige, 

besøgstjenst

en 5.000 

udflugt 10.000 10.000 FrederikshavnSæby
Dansk Røde Kors 

Frhavn(samaritafd.) Kursus 2.000 2.000 2.000 FrederikshavnSæby

Dansk Røde Kors Sæby - 

Besøgstjenesten

Arrangement 

4.000 kr. og 

foredrag 

1.000 kr. 5.000 Udflugt 5.000 10.000 Sæby Sæby

Dansk Røde Kors, Sæby 

Flygtningeaktiviteten

Drift 3.000, 

udflugt 5.000 

lektiecafe 

5.000, akt 

5.000 18.000 18.000 Sæby Sæby

Danske Døvblinde

deltagelse i 

ERFA-

grupper 1.100 1.100 Hele kommunenSæby

De sygel Vel

Drift 5.000, 

aktiviteter 

5.000, 

Søndagscafé 

5.000 15.000 15.000 Hele kommunenSæby

D'in Genbrug, Skagen

udflugt for 

frivillige 5.000 Arrangement 3.500 8.500 Skagen Sæby
FBU Reg.Nordjylland- 

Forældref,for b/u-bistand

drift 5.000, 

akt. 5.000 10.000 10.000 Hele kommunenSæby

Foreningen af Danske 

DøvBlinde

Deltagelse i 

ERFA-

grupper 1.100 1.100 Dobbelt Sæby

Foreningen Lyspunkt

Husleje/drift 

5.000, 

udflugt 

5.000, akt. 

5.000 15.000 15.000 Hele kommunenSæby
Forældre og Fødsel, 

Lokalgruppe Vendsyssel Drift 5.000 5.000 Afslag 5.000 Hele kommunenSæby

Frederikshavn Blinde Idræt

Pusterum 

10.000, 

udflugt 5.000 15.000 15.000 FrederikshavnSæby

Frederikshavn Handicap 

Idræt

Udflugt 

5.000, 

aktiviteter 

4.300 9.300 9.300 FrederikshavnSæby
Frederikshavn Modeljernbane 

Klub Drift 5.000 5.000 FrederikshavnSæby
Frederikshavn 

Pensionistforening

drift, udflugt, 

akt. 15.000 15.000 FrederikshavnSæby

Frelsens Hær Frederikshavn

Ansøgning 

trækkes 

tilbage Julehjælp 60.000 60.000 60.000 FrederikshavnSæby

Frelsens Hær Skagen

Julehjælp 

50.000, Åbent 

hus 30.000, 

udflugt 5.000 85.000 85.000 Skagen Sæby



Frivilliges Hus, Frivilligrådet Udvalget. 240.000 240.000 Sæby
Frivillig Samråd Frh Drift 5.000 5.000 5.000 FrederikshavnSæby

Frivilligt Samråd Sæby

Drift af 

samråd 

15.000 15.000 15.000 Sæby Sæby

Gigtforeningen, Frh.lokalafd.

Udflugt 

5.000, drift 

2.000 7.000 7.000 Hele kommunenSæby

Gærum Ældreklub

udflugt 5.000, 

arrangement 

800 5.800 5.800 Landsbyer Sæby

HjerneSagen Frhavn

Kurser 

pårørende 

5.000, 

Fest/udflugte

r 5.000, 

aktiviteter 

5.000, drift 

15.000 30.000 Temadag 3.000 33.000 Hele kommunenSæby
Hyggeholdet Dybvad Udflugt 5.000 5.000 Landsbyer Sæby
Hyggeklubben Skagen Udflugt 2.000 2.000 Skagen Sæby

Hyggeklubben Sæby

Husleje 

5.000, 

aktiviteter 

4.000 9.000 9.000 Sæby Sæby

Hørby Pensionistforening

 udflugt 

5.000, akt. 

5.000 10.000 10.000 Landsbyer Sæby

Høreforeningen

Drift 5.000, 

udflugt 

5.000. 10.000 Drift 2.500 12.500 Hele kommunenSæby

IF Mob din krop, idræt 

Træf/uddann

else af 

instruktører 

15.000, 

husleje 

13.500 28.500

Foredrag 

5.000, 

instruktørkurs

us 5.600 10.600 39.100 Hele kommunenSæby

Integrationscafeen, Sæby

husleje/drift 

30.000, 

udflugt 

5.000, akt. 

5.000 40.000 40.000 Sæby Sæby

Jerup Ældreklub

Drift 3.600, 

udflugt 5.000 8.600 Jubilæum 3.500 12.100 Landsbyer Sæby

KLO Kultur og litteratur 

orientering for 

læsehandicappede

Til dækning 

af porto, 

papir og 

CD´er. 5000 5.000 Hele kommunenSæby

KLUB AKTIV Strandby

Arrangement 

5.000 5.000

Højskole 

5.000, 

aktiviteter 

1.200, udflugt 

5.000 11.200 16.200 Landsbyer Sæby

Kristelig Handicapforening

Sommerlejr 

Christian 1.000 1.000 FrederikshavnSæby
Krystalcafeen, Sæby Drift 10.000 10.000 Afslag 10.000 Sæby Sæby



Kvissel Pensionistforening

Husleje 

5.000, 

udflugt 5.000 10.000 10.000 Landsby Sæby

Kvissel Venner

Arrangement 

3.000, drift 

5.000 8.000 8.000 Landsby Sæby
Lagkageholdet i 

Rådhuscenteret. Søndagscafé 500 500 FrederikshavnSæby

,,Lokalforeningen Nordjylland, 

Strubeløse og Kanybehandl. Udflugt 5.000 5.000 5.000 Hele kommunenSæby

Lungeforeningen Boserup 

Minde, Lungepatient DK

Drift 5.000, 

aktiviteter 

5.000 10.000 Foredrag 2.500, drift 5.0007.500 17.500 Hele kommunenSæby

Minibyen Sæby

Studietur 

5.000, drift 

5.000 10.000 10.000 Sæby Sæby
Natteravnene Frhavn Drift 5.000 5.000 Årskursus 1.400 1.400 6.400 FrederikshavnSæby

Netværksgruppen KOL-

patienter, Fr.havn kommune

Drift 3.000, 

Aktiviteter 

5.000 8.000 Udflugt 1.500 1.500 9.500 Hele kommunenSæby
Nordjysk Arbejdsskade 

Forening Drift 3.000 3.000 3.000 Hele kommunenSæby

Osteoporose Foreningen

Foredrag 

5.000, drift 

5.000 10.000 10.000 Hele kommunenSæby

Præstbro Seniorklub

Drift 5000, 

aktiviteter 

4000 9.000 udflugt 5.000 5.000 14.000 Landbyer Sæby

PTU Vendsyssel Kreds

Bus 5.000, 

hjælpere 800 5.800 5.800 Hele kommunenSæby

Sclerosefore. Frh

25 års 

jubilæum fest 

- 5000 5.000 Udflugt 5.000 5.000 10.000 Hele kommunenSæby

Senior RapRapperne

udflugt 

5.000, akt. 

5.000 10.000 10.000 FrederikshavnSæby

SIND Frederikshavn

Drift 5.000, 

foredrag 

5.000, 

arrangement 

5.000 15.000 Udflugt 5.000 5.000 20.000 FrederikshavnSæby

SINDnettet

Udgifter til 

frivillige 

65.000, drift 

5.000 70.000 70.000 Hele kommunenSæby

Skagen Efterløn & 

Pensionistklub

Drift 5.000, 

udflugt 

5.000, akt. 

5.000 15.000 15.000 Skagen (dels Ålbæk)Sæby

Skagen Pensionistforening

Drift 5.000, 

udflugt 

5.000, 

aktiviteter 

5.000 15.000 15.000 Skagen Sæby

Skæve Seniorklub

Aktiviteter 

5.000, 

udflugt 

3.500, drift 

200. 8.700 8.700 Landsbyer Sæby

Strandgårdens Venner Udflugt 5.000 5.000 5.000 Landsbyer Sæby



Strubeløse og kanilebeh. i 

Nordjylland Afslag 0 0 Samme som lokalforeningen…Sæby

Støtte- og krisevagtfore. i 

Frh. Krisecenter

Drift 5.000, 

arrangement 

2.000 7.000 Foredrag 5.000 5.000 12.000 FrederikshavnSæby

Støtteforeningen 

Rådhuscentret

Drift 5.000, 

udflugt 

5.000, akt. 

5.000 15.000 15.000 FrederikshavnSæby

Sundhed og Trivsel

Drift 5.000, 

Foredrag / 

temaaftner 

5.000 10.000 Udflugt 5.000 5.000 15.000 FrederikshavnSæby

Sydbyens Venner

Fest 5.000, 

aktiviteter 

5.000 10.000 10.000 FrederikshavnSæby

Sysselklubben

Udflugt 4.000, 

underholdning 

1.000 5.000 5.000 Sæby Sæby

Sæby Pensionist- og 

efterlønsklub

drift/husleje 

5.000, 

udflugt 

5.000, akt. 

5.000 15.000 15.000 Sæby Sæby

Toldboden Sæby

Husleje 

12.000, drift 

5.000, 

Aktiviteter 

10.000, 

fællesarrang

ementer 

3.000 30.000 30.000 Sæby Sæby

ULF

Velkommen 

til Nordjylland 

9.620 9.620 Weekendarrangement 12.000 21.620 Hele kommunenSæby

Ventilen

Uddannelse 

af frivillige 

9.500, 

aktiviteter 

10.000, drift 

5.000 24.500 24.500 Hele kommunenSæby

Værestedet Lyngså

Modtager i 

forvejen et 

tilskud på 

30.000 kr. af 

§ 79 til 

husleje, 

derfor kan 

der ikke  

udbetales fra 

§ 18 også. 

Aktiviteter 

4.000, 

arrangement 

5.000 9.000 9.000 Landsbyer Sæby



Ældre Sagen, Frhavn

Besøgsvenn

er 7.000, 

motionsvenn

er 5.000, 

telefonkæde 

5.000, Soc. 

cafeer 7.500, 

rådgivning 

500, 

Mødested 

500, IT-

kurser 5.000, 

Udflugt 

5.000, En 

hjælpende 

hånd 500, 

drift 10.000 46.000 Afslag 46.000 FrederikshavnSæby

Ældre Sagen, Skagen

Besøgstjene

ste 15.000, 

Søndagscafé 

8.000 23.000

Søndagscafé 

5.000 it 

undervisning 

2.000 7.000 30.000 Skagen Sæby

Ældre Sagen, Sæby

Træf i Sæby, 

Dybvad og 

Østervrå 

15.000, 

sammenkom

st for frivillige 

5.000, 

Besøgsvenn

er 7.000, 

Udflugt 

5.000, drift 

5.000 37.000 37.000 Sæby Sæby

Østervrå Pensionistforening

drift, udflugt, 

akt. 15.000 15.000 Landsbyer Sæby

Aalbæk/Hulsig 

Pensionistforening

Udflugt 

5.000, 

aktivitet 

2.500 7500 7.500 Landsbyer Sæby
3F Pensionist og 

efterlønsklub udflugt 5.000 5.000 5.000 Hele kommunenSæby

1190570 422575 1.613.145 Sæby







Aktivitetshusets venner, Sæby10000 FrederikshavnBlæksprutten 10000 Skagen Bedre psykiatri Vendsyssel - Cafe Skagen10000 Landsbyer

Bedre psykiatri Vendsyssel - Cafe Sæby10000 Centerrådet, Rådhuscentret10000 Skagen Efterløn- og Pensionistklub15000

Røde Kors, Sæby, Flygtningeaktiviteten18000 Centerrådet, Ingeborgvej15000 Hyggeklubben Skagen2000

Røde Kors, Sæby, udflugt/besøgstjeneste10000 Sydbyens venner10000 Din Genbrug (Mission Afrika)8500

Minibyen Sæby 10000 Frederikshavn Modeljernbaneklub5000 Dansk Handicapforbund15000

Hyggeklubben Sæby9000 Senior RapRapperne10000 Ældre Sagen 30000

Krystalcafeen 10000 Støtte- og krisevagtforeningen for Frederikshavn Krisecenter12000 Frelsens Hær, Skagen85000

Sysselklubben 5000 Kristelig Handicapforening1000 Skagen Pensionistforening15000

Frivilligt Samråd, Sæby15000 Dansk Handicapforbund7850 180500

Integrationscafeen40000 Frederikshavn Handicapidræt9300

Sæby Pensionist- og Efterlønsklub15000 Natteravnene Frederikshavn6400

Toldboden 30000 Gigtforeningen 7000

Ældre Sagen Sæby37000 Sundhed og Trivsel15000

219000 Lagkageholdet, Rådhuscentret500

City Bowl 4000



Dansk Røde Kors Frederikshavn10000

Dansk Røde Kors Frederikshavn (samaritafdelingen)2000

Frivilligt samråd 5000

Frederikshavn Blindeindræt15000

Frederikshavn Pensionistforening15000

Frelsens Hær, Frederikshavn60000

Støtteforeningen Rådhuscentret15000

Ældre Sagen Frederikshavn46000

291050















Aktivitetsudvalg, Ravnshøj-centret5000 Hele kommunenAstma- og allergiforeningen2000

Kvissel Pensionistforening10000 Bedre psykiatri - drift og hjælp til selvhjælp20000

Hyggeholdet Dybvad5000 Benzorådgivning65000

Præstbro Seniorklub14000 Børns vilkår 15000

Aalbæk/Hulsig Pensionistforening7500 KLO - Kultur- og litteraturorientering for læsehandicappede5000

Skæve Seniorklub8700 Danske døvblinde1100

Hørby Pensionistforening10000 Osteoporoseforeningen10000

Jerup Ældreklub12100 FBU Nordjylland10000

Klub aktiv, Strandby16200 Scleroseforeningen10000

Strandgårdens venner5000 Lungeforeningen Boserupminde17500

Værestedet Lyngså9000 Netværksgruppen for KOL-patienter 9500

Gærum Ældreklub5800 Høreforeningen12500

Kvissels venner 8000 Lokalforeningen Nordjylland (Strubeløse og Kanylebehandlede)5000

Østervrå Pensionistforening15000 PTU Vendsyssel 5800

131300 Dansk Præmaturforening10000



ULF 21620

Forældre og fødsel5000

Nordjysk Arbejdsskadeforening3000

Hjernesagen 33000

3F - Pensionist- og efterlønsklub 5000

SIND - Frederikshavn20000

Dansk Blindesamfund12575

Dansk Folkehjælp88000

De syges vel 15000

Foreningen lyspunkt15000

IF Mob din Krop39100

SIND-nettet 70000

Ventilen 24500

550195











Sæby 219000 16%

Frederikshavn 291050 21%

Skagen 180050 13%

Landsbyer 131300 10%

Hele kommunen 550195 40%

Hele kommunen (uden De Frivilliges Hus)1371595

De Frivlliges Hus 240000

Hele kommunen (med De Frivilliges Hus)1611595
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Udkast til ny 
Folkeoplysningspolitik
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Vision

Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til 
folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderen-
de, øger den mentale og fysiske sundhed, fremmer oplevelsen af 
medborgerskab og forståelsen af at leve i et demokratisk sam-
fund.
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Målsætninger
Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysnin-
gen er/har: 

Tilgængelig 
Det skal være nemmere at drive folkeoplysende 
virksomhed. Det kan ske ved at smidiggøre regler, 
sikre tilgængelige faciliteter, understøtte nye orga-
niseringsformer og anvende teknologier og videre-
udvikle mulighederne i selvbetjeningsløsninger. 

Inkluderende 
Borgernes bevidsthed om folkeoplysningen skal 
styrkes – at det folkeoplysende er en del af den de-
mokratiske dannelse – det at være samfundsbor-
ger i Danmark, det at deltage og føle sig inkluderet.

Udviklende 
Der skal skabes bevægelse i det folkeoplysende mod 
endnu større grad af ansvar for udvikling af områ-
det som helhed og i samspil med omgivende aktø-
rer. 

Synlig 
Folkeoplysningen skal understøtte læringsmiljø-
er, der sikrer videndeling blandt de folkeoplysende 
virksomheder – og skaber synlighed i lokalområdet 
om de folkeoplysende aktiviteter. 

Udsyn 
Der skal sikres sammenhæng til andre områder for 
at skabe medejerskab, samarbejde og udviklings-
fællesskaber med civilsamfundet og relevante part-
nere – eksempelvis børn og unge, handicap, ældre, 
landdistrikts- og byudvikling, det sociale område.
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Folkeoplysning for alle
I Frederikshavn Kommune definerer vi folkeoplys-
ningen som en del af den danske kultur og demo-
kratiske arv. Den er et fællesskab og et redskab. 

•   Et fællesskab, hvor mennesker mødes og udveks-
ler viden, erfaringer og synspunkter

•   Et redskab, der giver mulighed for at deltage i 
samfundet og påvirke eget og andres liv 

I Frederikshavn Kommune vægter vi fællesska-
bet højst ved godkendelse af folkeoplysende for-
eninger. Det er foreningens grundlag, der er vigtig: 

•   At folkeoplysende aktører tager det folkeoplysen-
de alvorligt, hvilket betyder, at foreningen sik-
rer et åbent, inkluderende og dialogorienteret 
fællesskab for alle, hvor deltagerne bliver akti-
ve medskabere

•   At det folkeoplysende arbejde bidrager til aktiv 
deltagelse, frivillig indsats og livslang læring

•   At det folkeoplysende område og interessenter i 
fællesskab sikrer de bedst mulige rammer for en 
fortsat udvikling af folkeoplysende aktiviteter 

Sagt kort: Udvikling af folkeoplysningen realiseres 
gennem forpligtende fællesskaber.

Folkeoplysningsudvalget
I Frederikshavn Kommune kalder vi §35, stk. 2-ud-
valget for Folkeoplysningsudvalget. 

Udvalget er sammensat af aktører fra og repræsen-
tanter med interesse for det folkeoplysende. Nær-
mere beskrivelse af udvalgets sammenhæng kan 
ses i udvalgets vedtægter.

Hovedopgaven for udvalget er at sikre, at den fol-
keoplysende virksomhed inddrages i alle sammen-
hænge af generel betydning for det folkeoplysende. 
Det drejer sig blandt andet om udviklingstiltag, an-
lægsprojekter, lokalefordeling, definition af an-
søgningsbetingelser mv. Inddragelse forud for 
vedtagelsen af folkeoplysningspolitik, budget for 
det folkeoplysende område og regler for tilskud til 
det folkeoplysende er også udvalgets opgaver. 

Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.
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De folkeoplysende aktører
I Frederikshavn Kommune vægter vi, at den folke-
oplysende virksomhed har en tydelig stemme i de-
mokratiske debat. 

Som talerør for de folkeoplysende idrætsforeninger 
og de folkeoplysende ungdomsforeninger er de to 
paraplyorganisationer, Idrætssamvirket og Frede-
rikshavn Ungdoms Fællesråd, med til at styrke og 
fremme foreningers interesser i kommunen. 

Den folkeoplysende voksenundervisning har stærke 
aktører gennem kommunens aftenskoler, som hver 
især fungerer som talerør for sit område.

De to paraplyorganisationer samt aftenskolerne er 
repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget og fun-
gerer som sparrings- og samarbejdspartner for det 
politiske system. 

Udviklingspulje
Den lovbestemte udviklingspulje er målrettet ud-
viklingsarbejde indenfor det folkeoplysende områ-
de.

Udviklingspuljen kan søges af foreninger og vok-
senundervisning - samt af grupper, der ikke tradi-
tionelt ses som en del af det folkeoplysende - og 
som idag ikke får tilskud efter reglerne i folkeop-
lysningsloven. 

I Frederikshavn Kommune ønsker vi: 

•   at identificere og igangsætte endnu flere aktivi-
teter, der ligger i randområdet af det traditionelt 
folkeoplysende, for at endnu flere borgere får del 
i midler og muligheder - og får berøring med de 
grundlæggende værdier i folkeoplysningen

•   at motivere til mere læring og ledelse i det folke-
oplysende gennem uddannelse af aktører inden-
for det folkeoplysende

•   at der udvikles nye samarbejder, foreningsformer 
og netværk, der er med til at styrke det folkeop-
lysende i en mere individbaseret verden

Ansøgninger med projekter til udviklingspuljen skal 
opfylde følgende krav: 

•  projektet skal forny det folkeoplysende område 

•   projektet skal rette sig imod nye målgrupper, nye 
organisationsformer eller ny viden 

•   der lægges vægt på projekter, der ansøges af en 
partnerkreds
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Prioriterede spor 
I Frederikshavn Kommune ønsker vi at prioritere tre 
spor for det folkeoplysende område, der skal un-
derstøtte politikkens målsætninger og føre videre 
til konkrete handlinger: 

1. Den frivilligt drevne indsats
2. Inklusion
3. Samarbejde med tilgrænsende aktiviteter 
4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet

1. Den frivilligt drevne indsats
Den frivilligt bårne indsats er en uvurderlig res-
source. De folkeoplysende foreninger er båret af en 
energi og interesse, som mange frivillige yder hver 
dag.

Den frivillige indsats er samtidig under pres, da det 
er svært at rekruttere frivillige til enten bestyrel-
sesarbejde, som træner eller underviser, eller det at 
køre de aktive til træningskamp i nabobyen. 

I Frederikshavn Kommune vil vi sikre, at frivillighed 
også er en del af fremtiden. 

Det skal ske ved:

•   Påskønnelse og anerkendelse af den frivillige ind-
sats blandt andet gennem uddeling af priser

•   Være fleksible i tilrettelæggelsen og organiserin-
gen af den frivillige indsats

•   Udvikling og formidling af værktøjer til fasthol-
delse og rekruttering af frivillige 

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med rele-
vante partnere

•  Skabe synlighed om lokalsamfundets tilbud

2. Inklusion 
Det folkeoplysende område udfordres og forandres 
konstant. På flere fronter.

En udfordring er dannelse af nye organisations-
former, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter. 
Er de folkeoplysende? Hvad med de (nye) borgere, 
som måske ikke kender de folkeoplysende værdier 
– hvordan kan de tage del i folkeoplysningen? Og 
hvordan sikrer vi faciliteter til alle folkeoplysende 
aktiviteter i lyset af kommunens demografiske ud-
vikling og bosætningsmønster?

I Frederikshavn Kommune vil vi en inkluderende 
folkeoplysning. Der skal være plads til at alle, som 
ønsker at udvikle og bidrage til det folkeoplysende, 
kan deltage. Det drejer ikke kun for inklusion af nye 
medlemmer, men i lige så høj grad om hvordan vi 
møder andre folkeoplysende aktører, og hvordan vi 
deler de faciliteter, der er til rådighed. 

Det skal ske ved: 

•   Inklusion af nye målgrupper i det etablerede for-
eningsliv

•   Åbenhed overfor andre eller nye målgrupper og 
organisationsformer, som er beslægtet med det 
folkeoplysende – eksempelvis selvorganiserede 
grupper, sociale foreninger og landsbyråd

•   Samarbejdsbånd eller partnerskaber med til-
grænsende områder, der medudvikler eller sup-
plerer det folkeoplysende område

•   Facilitetsudvikling af engagerede fællesskaber og 
samlingspunkter, hvor foreninger, brugere og ci-
vilsamfundet mødes – i kommunens hovedbyer 
og landsbyer
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3. Samarbejde med tilgrænsende 
    aktiviteter
I Frederikshavn Kommune findes et rigt udvalg af 
aktiviteter, der foregår i fritiden. Nogle af dem er 
folkeoplysende, mens andre grænser op til at være 
folkeoplysende.  

Det drejer sig eksempelvis om kommercielle udby-
dere af fitnesstræning og filmvisning, eller foredrag 
arrangeret af offentlige institutioner.  

Disse aktiviteter kan enten ses som en konkur-
rent til de folkeoplysende aktiviteter eller som et 
supplement. I Frederikshavn Kommune mener vi, 
at tilgrænsende aktiviteter er et supplement til de 
folkeoplysende aktiviteter, ved at det kan styrke 
kendskabet til de folkeoplysende foreninger og øge 
antallet af medlemmer. 

Det skal ske ved:

•   Koordinering af aktivitets- og programplanlæg-
ning 

•  Samstemme fokusområder og emner for sæsonen

•   Forsøgsordning med arrangementer som appetit-
vækker forud for aktivitetsprogram 

•   Facilitetsudvikling, der forener og samskaber ak-
tiviteter på tværs af organisering 

4. Forebyggelse af frafald i foreningslivet
Børn og unges deltagelse i folkeoplysende for-
eninger falder, når børnene bliver teenagere. 

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne fastholde 
børn og unge i foreningsbaserede aktiviteter, da 
vi tror på, at aktiviteter, som udøves i fællesskab, 
styrker børnenes sociale kompetencer. Vi tror på, at 
et stærkt socialt netværk er en vigtig ressource for 
børns identitetsdannelse og trivsel.

Det skal ske ved:

•   Indsatser der forebygger frafald i foreningslivet 
blandt børn og unge

•   Tiltrækning af målgrupper, der ikke tidligere har 
været foreningsaktive

Afslutning
Frederikshavn Kommunes folkeoplysningspolitik er 
gældende fra 2017-2020.

Politikken er et arbejdsredskab, der sætter ret-
ningen for det daglige arbejde med den folke-
oplysende virksomhed. Den vil blive fulgt op af 
indsatser, projekter og aktiviteter, der levendegør 
politikken. 

Frederikshavn Kommune
Forår 2017

Lovgivning og økonomi

Denne politik udspringer af §34 i Folkeoplysningslo-
ven, lovbekendtgørelse nr. 854.

Foreninger, der ønsker at blive folkeoplysende, god-
kendes efter lovens bestemmelser og Frederikshavn 
Kommunes egne retningslinjer for området. I Frede-
rikshavn Kommune er 280 foreninger godkendt som 
folkeoplysende – heraf 270 som frivillig folkeoply-
sende forening og 10 som folkeoplysende voksenun-
dervisning. 

Det samlede økonomiske ramme på området er i 
2017 budgetteret til 25 mio. kr.
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 16. november 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - oktober 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,46

Februar 6,52 5,72 6,65 7,59

Marts 4,81 6,04 6,92 5,88

April 4,17 4,73 4,84 5,66

Maj 4,22 4,71 4,36 5,21

Juni 4,22 4,44 4,57 5,03

Juli 3,43 3,75 3,46 3,80

August 3,88 4,48 4,23 4,64

September 5,12 5,91 5,56 5,20

Oktober 5,06 5,6 5,76 5,91

November 5,73 6,2 6,42

December 5,25 5,43 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,38

Sagsnummer: 

EMN-2016-01155

Forfatter:

Pernille Dreier

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra oktober 2015 til og med 

oktober 2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 
fraværsprocent

Okt. 
2015

Nov. 
2015 

Dec. 
2015

Jan. 
2016

Feb. 
2016

Mar. 
2016

Apr. 
2016

Maj
2016

Juni
2016

Juli
2016

Aug.
2016

Sep.
2016

Okt.
2016

Gns.

Ejendom
7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 3,87 3,96 4,76 6,66 5,62

Økonomi og Personale
0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,22 2,46 2,50 2,13 3,73 3,79 3,05 2,61

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi

0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 1,45 0,31 3,86 3,57 3,20 2,40

Park og Vej
4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,27 1,45 1,98 3,82 5,44 3,34

Teknik og Miljø
3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,93 4,48 4,48 4,88 3,57

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet

1,44 1,24 1,11 0,33 0,37 0,34 6,88 5,91 1,26

Familie
5,86 5,43 5,00 6,14 7,72 5,20 5,73 4,22 3,94 2,09 2,91 4,25 5,37 4,87

Børn og Skole
5,79 6,60 5,63 6,64 7,54 6,06 5,96 5,69 5,32 3,75 4,31 5,29 5,88 5,72

Arbejdsmarked
5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,16 5,29 8,03 6,19 3,73 5,04 5,56 4,98 5,54

Ungeenhed
6,86 9,94 9,29 7,19 9,95 9,31 6,87 6,47 6,93 3,49 4,97 5,28 7,79 7,34

Ungdomsskole, 
Ungdomsklubber & SSP

3,97 4,14 1,34 3,60 4,64 1,37 2,28 2,47 2,73 1,64 2,14 3,17 4,00 2,87

Kultur og Fritid
0,66 2,51 2,28 1,87 6,75 6,64 3,56 2,81 2,37 1,27 2,11 4,26 6,47 3,46

Sundhed og Pleje
6,21 6,65 6,71 7,45 7,77 6,78 6,03 5,18 5,24 4,57 5,67 5,72 6,10 6,14

Ledelsessekretariat
1,39 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 1,08 0,73 2,31 1,34

Social- og 
Sundhedsmyndighed

4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,41 2,80 3,18 3,06 3,17 3,18

Bibliotek og Borgerservice
5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,18 4,77 2,68 3,53 4,45 6,14 4,55

Handicap og Psykiatri
7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,94 6,64 6,24 4,94 5,86 5,85 7,04 7,12

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 15. november.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.
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Ungebyrådsmøde
Frederikshavn Kommune

23. nov. 2016



Hvordan kan unge i Frederikshavn 
kommune være med til at integrere 
unge flygtninge?

TEMA



Skole

• Bringe temaet ind i undervisningen i folkeskolen, uddannelsesinstitutioner m.v.

• Bedre samarbejde med skolerne i byen 

• Undervise danske børn og vise dem, hvem asylansøgerne er

• En besøgsdag for skoleelever på asylcenteret

• Lave en ”skoleven” ordning

• Lave venskabsklasser

• Man skal blande almen danske klasser og klasser fra Syrien – hvor man får dannet nogle venskabsklasser

• Venskabsklasser (dansk-syrisk venskab 2 og 2) Elevråd? Lærere?

• Blande verdens- og danske klasser på tværs af kulturer Elevråd? Lærere?

• Tvungne ture til asylcentre for folkeskoleklasser, hvor man introduceres til integrationsdiskussioner

• Fælles sportsdag

• En skoleven

• Få tyrkiske klassekammerater, der har været der længe, til at være med til at være ”mellemmand” mellem danske og tyrkiske børn

• Mere oplysning i skolerne – mange ved ikke at asylcentret findes



Fritid

• Integrere flere unge i fritidsaktiviteter

• Lave arrangementer for unge, hvor man får mulighed for at møde hinanden og skabe kontakt 
”tvangsmøder”

• Samarbejde med Fremwerk – evt. tema til torsdagskaffemøde

• Lave ”besøgsvensordning” 50/50 – og de der gør en indsats får noget på CV’et i forhold til kvote 2 
ansøgninger  en win/win

• Sociale aktiviteter – hvor man gør noget samme

• Invitere dem hjem

• Turde tage initiativet

• Sport med danske børn / sikre de er mere sammen med danske børn



Andet

• Oplyse noget mere omkring facts – der er rigtig mange fordomme i blandt andre 
unge – og det er fordi mange ynder at fortælle de dårlige historier

• En dansk / dansktalende, der kan tage en ung fra asylcentret med ud på en tur i 
byen (rundvisning) – hvor man prøver at tale det danske sprog og vise den danske 
kultur

• Mere medieopmærksomhed på eksempler med ”god” integration

• Fortælle de gode historier

• Samarbejde /fællesspisning

• Besøgsven (gå, snakke, inviteres til begivenhed på skolen)



Anbefalinger

• Få kortlagt flygtningenes/asylansøgeres kompetencer, og så få asylansøgere 
til at hjælpe med/deltage i undervisningen – som fx foredragsholder på 
skolerne

• Gør noget for de unge piger på Asylcentret så de kommer ud fra centret, fx 
se film, 

• Få oprettet en besøgsven/kontakt vens ordning. Få tilknytte en 
kontaktperson på samme alder.

• En udvekslingsordning – kulturudveksling  en ”udvekslingselev” fra 
asylcentret, som man fx kan invitere med hjem til spisning og lave andre 
aktiviteter sammen med.

• Besøgsdage for danske elever, hvor eleverne skal besøge Asylcentret og 
Asylcentrets unge skal besøge skolerne.

• Temauge: International uge på alle skoler, fx om kultur, geografi, 
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PSYKIATRIOMRÅDET

V/ PSYKIATRIDIREKTØR ANETTE SLOTH



PSYKIATRIEN I  REGION NORDJYLLAND

2



KLINIKSTRUKTUR

Psykiatriledelsen

Klinik Psykiatri 

Syd

Akut psykiatri

Psykosesygdomme

Mani og depression

Angst og personlighedspsykiatri

Retspsykiatri

Børn og unge

Spiseforstyrrelser

Angst og depressive sygdomme

ADHD

Autisme og psykose

Klinik Psykiatri 

Nord

Akut psykiatri

Psykosesygdomme

Mani og depression

Angst og personlighedspsykiatri

Øvrig voksenpsykiatri

Ældrepsykiatri
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Budget og antal ansatte

Budget 2016 for Psykiatrien 711 mio. kr. netto
(inkl. SATS-puljer og andre puljer)

Fuldtidsansatte i Psykiatrien, Region 
Nordjylland  pr. december 2015

1.104

Antal læger 105 (10%)

Antal psykologer 103 (9%)

Antal sygeplejersker 380 (34%)

Antal social- og sundhedsassistenter 201 (18%)

Antal øvrige faggrupper 315 (29%)
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Aktivitet i behandlingspsykiatrien

Antal sengepladser pr. 1. januar 2016 249

Antal udskrivninger i 2015 3.306

Antal sengedage i 2015 86.386

Antal ambulante besøg i 2015 (ekskl. skadestue)

Antal besøg i Psykiatrisk Skadestue i 2015

96.136

3.204

Antal cpr. nr. i behandling i 2015 12.067



NY UDREDNINGSRET

• Patienten har ret til udredning inden for 30 dage

• Udredningsretten er ikke en diagnoseret men en ret til sundhedsfaglig 
vurdering af det videre behandlingsbehov

• Ventetiden måles fra henvisning til tidpunktet for afklaring af 
behandlingsbehovet (klinisk vurdering) 

Hvis Regionen (Psykiatrien) ikke kan udrede inden for 30 dage kan 
patienten frit vælge andet sygehus (privat) med kortere ventetid.

Det andet sygehus (privat) kan varetage hele eller dele af udredningen



NY BEHANDLINGSRET

• Patienten har ret til behandling inden for 30 dage

• Ventetiden måles fra vurdering af behandlingsbehovet (klinisk 
vurdering) eller fra henvisningstidspunktet.

Hvis Regionen (Psykiatrien) ikke kan starte behandling inden for 30 
dage kan patienten frit vælge andet sygehus (privat) med kortere 
ventetid.



STATUS PÅ UDREDNINGSRETTEN 

Andel patienter (65 %) som har ventet en måned eller mindre på udredning (30 dages udredningsret)

sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep

2015 2016

SYD B&U 17 38 32 26 17 26 30 21 54 39 41 38 52

NORD 42 62 50 61 46 48 61 47 61 62 62 43 65

NORD ÆLDRE 20 43 49 72 61 68 52 47 43 59 40 42 37

SYD 41 63 75 82 77 83 88 74 69 69 86 56 75

I ALT 35 56 57 65 57 61 64 53 60 59 64 47 62

Målopfyldelse 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
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BEHANDLINGSPSYKIATRIENS KERNEOPGAVE

• Alle psykiatriske patienter tilbydes udredning og behandling 
med den faglighed, der er behov for i forhold til den enkelte 
patients sygdomsbillede

• Pakkeforløbene udgør den ramme, behandlingen 
tilrettelægges indenfor, så den bedste kvalitet kan gives



UDREDER OG BEHANDLER PSYKIATRIEN DE RELEVANTE PATIENTER?

• Psykiatriens kerneopgaver er forebyggelse, udredning, behandling og pleje, opfølgning og 
rehabilitering af patienter med alvorlige psykiske sygdomme. 

Kvaliteten i kerneopgaverne skal sikres ved at give en specialiseret behandling 

Fordeling af Borgere i behandling i den ambulante voksenpsykiatri

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ikke Psykoser 5.229 5.537 6.190 6.262 7.068 7.980 8.574

Psykoser 1.431 1.445 1.494 1.522 1.551 1.572 1.549

% Psykoser 21% 21% 19% 20% 18% 16% 15%



UDREDER OG BEHANDLER PSYKIATRIEN DE RELEVANTE PATIENTER?

• Andelen af patenter med psykoser bliver konstant lavere

• Psykiatrien øger konstant antallet af patienter i behandling

Fordeling af Borgere i behandling i den ambulante voksenpsykiatri

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ikke Psykoser 79% 79% 81% 80% 82% 84% 85%

Psykoser 21% 21% 19% 20% 18% 16% 15%

Borgere i behandling i den ambulante voksenpsykiatri

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antal 6.660 6.982 7.684 7.784 8.619 9.552 10.123

Udvikling 100 105 115 117 129 143 152



TILBYDES DEN RELEVANTE BEHANDLING?

• Det er vigtigt, at alle psykiatriske patienter kan tilbydes udredning og behandling med den 
faglighed, der er behov for i forhold til den enkelte patients sygdomsbillede.

• Hvis patienten har en kompliceret sygdom, eller har flere sygdomme på samme tid, kan det 
være vigtigt, at patienten fra start udredes og behandles på specialiseret niveau, mens en 
patient med mere ukompliceret sygdom ikke har samme behov.

• Danske Regioner har udarbejdet pakkeforløb med det formål at øge kvaliteten af behandling 
- og at sikre ensartet behandling af patienter med samme sygdom.

• Pakkeforløbene er baseret på evidensbaserede referenceprogrammer, kliniske retningslinjer 
m.v. På den måde udgør pakkeforløbene den ramme, behandlingen tilrettelægges indenfor, 
så den bedste kvalitet kan gives.



PSYKIATRIPAKKER – VÆSENTLIGE PRINCIPPER

• Fastlægge mængden og typen af behandlingen og forholde sig til sammenhængen mellem 
behandlingens indhold og kvalitet

• Fokus på behandlingen på hovedfunktionsniveau i psykiatrien

• Harmonisering og ensartethed i tilbud og kvalitet både nationalt og på regionsniveau

• Tilrettelægge mere effektive arbejdsgange og i højere grad at udnytte kapaciteten



PSYKIATRIPAKKER - AKTUELLE 
UDREDNINGSPAKKER

Børne- og ungdomspsykiatrien:

• Afklarende samtale (1,5 time)

• Basis udredningspakke (3,5-6,5 timer) 

• Standard udredningspakke (6,5–9,5 timer)

• Udvidet udredningspakke (9,5–13,5 timer) 

Voksenpsykiatrien:

• Afklarende samtale (1 time)

• Standard udredningspakke (1–3 timer)

• Udvidet udredningspakke (4–8 timer) 



PSYKIATRIPAKKER - AKTUELLE 
BEHANDLINGSPAKKER B&U

• Anoreksi

• Depression

• OCD

• Gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser

• ADHD



PSYKIATRIPAKKER - AKTUELLE BEHANDLINGSPAKKER VOKSEN

• Angst og social fobi 

• Bipolar affektiv sindslidelse 

• Depressiv enkeltepisode 

• Periodisk depression 

• Spiseforstyrrelser 

• Evasiv personlighedsforstyrrelse 

• Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse 

• Tilpasningsreaktion 

• OCD 

• PTSD 

• Incident skizofreni

• Prævalent skizofreni



SPECIALEPLANLÆGNING

Behandlingen i Psykiatrien er opdelt på:

• Hovedfunktionsniveau (basisbehandling)

• Regionsfunktionsniveau (1-2 steder i regionen)

• Højt specialiseret niveau (1-3 steder i landet)

Langt de fleste patienter behandles udelukkende 
på hovedfunktionsniveau.

Ca. 10 % af patienterne har behov for 
specialiseret behandling (regionsfunktion eller 
højt specialiseret funktion)



SPECIALET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI PR. 1.  MARTS 2017

Regionsfunktion Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital 

Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre X

Affektive lidelser, angst og OCD X

Psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering X

Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, 

autisme og Tourettes

X

Spiseforstyrrelser hos patienter på 12 år og ældre X

Spæd- og småbørnspsykiatri 0-3 år (inkl.) X

(formaliseret samarbejde med RM)

Somatoforme tilstande X

(formaliseret samarbejde med RM)



SPECIALET PSYKIATRI PR. 1.  MARTS 2017

Regionsfunktion

Psykiatrien - Aalborg 

Universitetshospital Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Rehabiliteringscenter for 

Flygtninge
Demens med svær adfærdsforstyrrelse * X

Skizofreni og skizofrenilignende tilstande X X

(formaliseret samarbejde med APS)
Affektive lidelser X

Angst- og tvangslidelser X

Somatoforme lidelser og dissociative lidelser X

Spiseforstyrrelser X

Personlighedsforstyrrelser X X

(formaliseret samarbejde med APS)
Sexologisk lidelse X

Retspsykiatri. Diagnostik og behandling af patienter, der 

har en retslig foranstaltning

X

Oligofrene med psykisk lidelse X

ADHD X

Diagnosticering af psykisk udviklings- og 

adfærdsforstyrrelser

X

PTSD – tjenesterelaterede belastninger og andre 

tilsvarende belastninger 

X

Traumatiserede flygtninge, herunder flygtninge med 

PTSD

X

Telefonisk og skriftlig rådgivning til hovedfunktionsniveau 

vedr. gravide og ammende

X



PSYKIATRIPLAN FOR 2015-2020

Fokusområder i Psykiatriplanen

• Udvikling og tilpasning af kapacitet og 
struktur 

• Mere effektive og sammenhængende 
patientforløb 

• Reel inddragelse af patient og 
pårørende

• Længere og bedre liv til mennesker med 
psykisk sygdom

• Mindre brug af tvang



PSYKIATRIPLAN FOR 2015-2020

Fokusområder i Psykiatriplanen

• En ny dagsorden for kvalitet og 
Patientsikkerhed

• Fokuseret kompetenceudvikling

• En særlig opmærksomhed på 
rekruttering og fastholdelse

• Mere og bedre forskning 

• Nye veje til bedre styring



SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER I 2016 – JF. PSYKIATRIPLAN 2015-2020

• Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten

• Nedbringelse af anvendelsen af tvang

• Strategisk fokus på rekruttering og fastholdelse af læger

• Psykiatriens udflytning til det nye Aalborg Universitetshospital

• Patientens team og behandlingsansvarlig læge

• Udvikling af forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom

• Sundhedsfremme og fysisk sygdom hos psykiatriske patienter

• Ny N8 i Thisted og specialiseret ambulant psykiatri i Nord

• Implementering af Forskningsstrategi 2015-2020



UDFORDRINGER

• Den største udfordring for psykiatrien er 
psykiatriske patienters overdødelighed i 
forhold til almenbefolkningen

• Hyppigheden af alvorlig somatisk 
sygdom er høj blandt psykiatriske 
patienter

• Psykiatriske patienter med somatisk 
sygdom har højere dødelighed end 
almenbefolkningen

• Psykiatriske patienter får utilstrækkelig 
somatisk behandling  



SAMARBEJDE MELLEM PSYKIATRIEN OG AALBORG 
UNIVERSITETSHOSPITAL

Trin 1: Indgåelse af en samarbejdsaftale vedr. patienter 
med svære spiseforstyrrelser

(Fremmøde fra endokrinologien i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser)

Trin 2: Udvidet samarbejde ved deltagelse i 
lægekonference

(Endokrinologien deltager i middagskonference i Klinik Psykiatri Syd)

Trin 3: Etablering af Ambulatorium for Liaisonsomatik 

(Evt. i regi af Nyt Aalborg Universitetshospital)



VISIONEN

• Vi skal være de bedste i landet til at 
skabe sammenhængende og effektive 
patientforløb

• Vi skal styrke patientoplevelsen af 
sammenhængende og effektive 
patientforløb

• Vi skal sikre at hver kontakt med 
sundhedsvæsenet har værdi

• Visionen udmøntes ved, at patienten har 
sit eget team: 

PATIENTENS TEAM



http://video.rn.dk/secret/12546118/6a856bed9410792f57298fc7322bf3c3

http://video.rn.dk/secret/12546118/6a856bed9410792f57298fc7322bf3c3
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=6F3EE7428C850D61&width=640&height=360
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=6F3EE7428C850D61&width=640&height=360


GENERISK MODEL FOR ET KOMPLEKST PATIENTFORLØB



DE VIGTIGSTE PRINCIPPER

• Patientansvarlig læge har ansvaret for patientens behandling samt forløbsansvaret

• Patienten er ligeværdig deltager i teamet – patientens team skal øge patientinddragelsen

• Stafettankegangen. Overdragelse skal ske ved grundig overlevering af viden om patienten 
og forløbet, og det skal være klart for alle, hvilket ansvar der er overdraget og hvorfor. 

• Patientens team skal bestå af de fagpersoner, der er relevante for patientens forløb





EKSEMPLER PÅ SAMARBEJDE VEDR. BORGERENS TEAM

• Forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv sindslidelse 
i alderen 18-40 år (Sundhedsaftalen)

• Koordinerede indsatsplaner (Sundhedsaftalen)

• Pilotprojekt vedr. udvikling af samarbejdet mellem Aalborg 
Kommune og Klinik Psykiatri Syd (bilateral aftale med 
Aalborg Kommune)

• Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (bilateral 
aftale med Aalborg og Thisted Kommune)

• Samarbejde mellem sengeafsnit N7 og Frederikshavn 
Kommune 



MED PATIENTEN FOR BORDENDEN 
PSYKIATRISK SENGEAFSNIT N7

Film: ht tps: / /youtu.be/UpR4U5yGINk

https://youtu.be/UpR4U5yGINk


KOORDINERENDE INDSATSPLANER 

Formål:

• At skabe overblik over de forskellige indsatser, som borgeren modtager i:

• Kommune

• Regionspsykiatrien

• Almen praksis

• Sikre veltilrettelagt, velkoordineret og sammenhængende borgerforløb

• Sikre klare aftaler om roller, ansvar og snitflader mellem faglig aktører

Den koordinerende indsatsplan er en samlende plan for koordination af 
såvel den psykiatriske behandling, misbrugsbehandlingen samt øvrige 

relevante indsatser for den enkelte borger. 



KOORDINERENDE INDSATSPLANER 

Målgruppe:

Voksne borgere (+18 år) med psykisk sygdom og samtidigt misbrug

Den koordinerende indsatsplan udarbejdes for:

• Borgere, i ambulant psykiatrisk behandling, som har brug for en fælles koordinerede 
indsatsplan.

• Relevante indlagte borgere i Psykiatrien, der overgår til ambulant psykiatrisk behandling.

Væsentlige i forhold:
At den psykiske lidelse, misbrug, afhængighed og komplekse sociale 

problemstillinger udgør en væsentlig hindring for, at borgeren kan profitere af og 
deltage i tilbudte behandlingsindsatser for disse lidelser. 



KOORDINERENDE INDSATSPLANER 

Ansvarsfordeling 
Under indlæggelse Ambulante forløb

Behandling af misbrug
Psykiatrien Kommunen 

Behandling af psykiatrisk lidelse 
Psykiatrien Psykiatrien

Indstilling til koordinerende indsatsplan Psykiatrien Fælles

Koordination af 1. møde 
Psykiatrien

Fælles
Indstillende part

Udarbejdelse af koordinerende indsatsplan Psykiatrien Fælles

Koordinationsansvarlig i forløbet
Fastlægges ved 1. møde Fastlægges ved 1. møde



CASE VEDR. DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE - KLAUS

• 28-årig mand der bor på kommunalt døgndækket 
botilbud – modtager førtidspension

• Lider af paranoid skizofreni og stofmisbrug

• Har svært ved at følge den medicinske behandling og 
holde sig ude af stofmisbrug

• Hyppige kontakter og indlæggelser i Psykiatrien pga. 
medicinsvigt og eskalerende misbrug –
selvmordstanker og psykotisk tilstand

• Der er udarbejdet koordinationsplan men patienten 
overholder ikke aftalerne 

• 2010 visiteret til privat botilbud

• 2013 gentagne indlæggelser – visiteres til kommunalt 
døgndækket tilbud

• Indlægges ultimo 2015 – udskrives i august 2016 –
genindlægges  efter få dage – pga. misbrug og 
medicinsvigt.

Udfordring:

Patienten følges ambulant, bor på døgndækkende 
botilbud og har en koordinationsplan – alligevel har 
patienten mange genindlæggelser.

Botilbuddet kan have svært ved at ”rumme” patientens 
adfærd.

Patienten profiterer af de faste rammer under 

indlæggelse og holder sig til de aftaler, der indgås.



CASE VEDR. DET TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE - DORTE 

• 40-årig kvinde der bor i egen lejlighed med 
bostøtte

• Modtager kontanthjælp

• Lider af skizofreni og misbrug

• Belastet opvækst med anbringelse udenfor 
hjemmet

• Hyppige kontakter og indlæggelser i Psykiatrien 
(flere på rød tvang) pga. medicinsvigt og 
misbrug, der har medført udadreagerende
adfærd, stemmehøring og hallucinationer

• Patienten er tilknyttet opsøgende psykoseteam

• Der er udarbejdet koordinationsplan og arbejdes 
henimod misbrugsbehandling.

Udfordring:

Der er et godt tværsektorielt samarbejde, der 
udfordres af mange aktører og myndighedsområder. 

Udfordringen er at sikre et effektivt patientforløb på 
tværs af sektorer, der sikrer følgende:

• Patienten tager sin medicin

• Motivationsarbejde for at reducere misbrug og 
acceptere misbrugsbehandling.
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Opsamling fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum
Den 14. oktober 2016 kl. 8.00-13.00
Nordjyske Arena (Aalborg Stadion)

Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, bød velkommen og gennemgik 
dagens program med følgende hovedpunkter:

 Oplæg v/ Flemming Møller Mortensen om den sundhedspolitisk dagsorden på Christiansborg
 Psykiatriområdet – Oplæg v. Anette Sloth, direktør
 Det nære sundhedsvæsen – politiske perspektiver fra KL - Oplæg ved H.C. Østerby

                                                                                                                                                                                                                               
Programmet er baseret på ønsker, som tidligere er fremkommet i det Sundhedspolitiske Dialogforum. 

Fokus ved planlægningen af dagenhar været på sammenhængen mellem det nationale og det lokale

Det vigtige er at få givet repræsentanterne fra KLog Christiansborg viden med hjem om, hvordan det 
ser ud i Nordjylland og i vores kommuner. 

Herudover skal vi dele viden om psykiatriområdet med regionen. Hvad er de kommunale 

udfordringer og hvordan ser området ud med regionale briller? Et vigtigt fokus er især overgange 
mellem det kommunale og det regionale, hvor er udfordringerne? 

Anders Broholm orienterede desuden om, at der, på baggrund af henvendelse fra Sundhedspolitisk 

dialogforum til KL, er arrangeret tilbagevendende fælles dialogmøder mellem KL´s social og 
sundhedsudvalg og de lokale SKU/PPU medlemmer. 

Oplæg ved Flemming Møller Mortensen /MF, Socialdemokratiet

Flemming Møller Mortensen indledte med at understrege det store fokus, centralt, på kommunernes 

opgave i forhold til sundhedsområdet; Når der diskuteres sundhed på Christiansborg, så snakkes der 
om kommuner. Kommunerne er givet et kæmpe ansvar, som skal løftet og løses. Det klares godt, men 

også med forskellighed. 
Spørgsmålet er, hvordanvi får det til at fungere på tværs, for borgeren og patienten? Det gælder om 

at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt til borgerens tilfredshed. Målet er et liv uden sygdom
i så lang tid som muligt.

Politikerne på Christiansborg prioriterer området og vilgerne bruge penge på området. De vil gerne 
hjælpe kommunerne med den store opgave, de har, og derfor er det meget positivt for Flemming 

Møller Mortensen at deltage på mødet i Sundhedspolitisk Dialogforum. 
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Kommunernes rammevilkår: 
Kommunerne er blevet større, og selvom man efter kommunalreformen havde indtryk af, at 

kommunerne var blevet meget store, er der flere kommuner, som allerede nu gerne ville være endnu 
større. Og det er der en grund til; der er forskel på, om man er en lille eller en stor kommune; det er 

der et stykke hen af vejen en forståelse for, da de store kommuner har et andet niveau af patienter. 

Da sundhedsloven sidst blev ændret, blev det besluttet, at der skulle laves en Sundhedsaftale, ogder 
blev nedsat et Praksisplanudvalg. Dette skete ud fra en tankegang om, at man gerne ville højne 

arbejdet i kommunerne. 
I oktober 2015 kom KL´s udspil omDet nære sundhedsvæsen. Alle partier synes, at det var et fint og 

velovervejet udspil, som rummede bredden i de udfordringer, som kommunerne står med. 
Udfordringerne bunder i, at fremtiden byder andre vilkår (demografi, ændringer i sygehusstrukturerne 

mv.).
Indtrykket er, at de indspil, som kommer fra KL til Christiansborg, generelt er kvalificerede og 

velfunderede. 

Hvad er de aktuelle udfordringer? :
Er man syg, er der en forventning tilvores samfund, der er en række forventninger i befolkningen ift. 

behandling af sygdom. Det akutte forløb tager regionen sig af og derefter tager kommunerne over. 
Den borgerettede del vil vi gerne have til at blive større. 

I forhold til de kroniske patienter er der et ønske om, at de skal glemme, at de er patienter; de erblot 
borgere, som skal leve med en ny tilstand. 

Den generelle udfordring med social ulighed i sundhed er reel og kan puttes ned over enhver 

kommune i landet. Der er dog ikke forståelse i befolkningen for, at det er sådan, det er. Der er et stort 
ønske om lighed i sundhed. 

Vedr. accelererede forløb og betydning for kommunerne: 

Vores samfunder bygget op med faste sundhedsstrukturer: læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, 
mv. Der er tale om historisk betingedesundhedsstrukturer og sygehusenes organisering. Sygehusene 

skal hurtigst muligt gøre deres opgave og så få patienterne ud. Det er doget problem, hvis patienterne
hjemsendes, før de er færdigbehandlet, men det er ikke skidt, at de kommer tidligere hjem. Det er 

ikke et godt sted for borgerne at være på et sygehus. 

Det er heller ikke skidt, at kommunerne senere skal mere ind over behandlingen af patienterne;
kommunerne skal bare have kompetencerne, redskaberne og robustheden hertil. Kommunerne skal 

have styr på, hvilke kompetencer de skal have. Faglighed og den fornødne ramme er nødvendigt. 
Kompetencer skal opdateres til bedst mulige niveau.

Flemming Møller Mortensen fortæller om nyligt samråd med sundhedsministeren om arbejdsmiljø. 
I den forbindelse kan kommunerne overveje, hvilket arbejdsmiljø de byder deres medarbejdere? Der 

er tale om et vigtigt fokusområde: Hvis hverdagen er kendetegnet af, at man ikke kan tilbyde borgerne 
den pleje og behandling, man mener, de skal have, er det dybt skadende. 
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Ledelse og den politiske ramme er vigtigt i den forbindelse. Den politiske ramme for dette er vi med 
til at lave på Christiansborg. 

Robuste, langsigtede budgetter er en nødvendighed, og det er et generelt mål. Det er et grundvilkår 

for at kunne drive velfærdsstaten med kontinuitet og faglighed. Det er svært at levere, men

nødvendigt. 
Flemming Møller Mortensen mener desuden at emner som økonomistyring, lægemangel, psykiatri 

og decentrale apotekere er vigtige, men nåede i sit oplæg ikke at folde dem ud

Dialog mellemsalen og Flemming Møller Mortensen:
Efter Flemming Møller Mortensens oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål fra deltagerne og 

nedenstående er en samlet opsamling af drøftelserne.

Vedr. forebyggelse: 
I forhold til kommunernes rolle som forebyggende instans – her opleves det med nordjyske briller

som svært at råbe Christiansborg op. I Kræftpakke 4er forebyggelse eksempelvis ikke nævnt med et 
ord. 

Flemming Møller Mortensen mener, at både patientrettet og borgerrettet forebyggelse er meget
vigtigt, men erkender at forebyggelsespolitik er svært på Christiansborg. I forhold til økonomien 

bliver det en forkvaklet sammensætning, der er i budgetterne. Man vil gerne mere forebyggelse, men 
hvis der skal midler hertil, skal det fjernes fra andre indsatser og så bliver det svært. Forebyggelse 

handler på mange måder om ’risikovillig kapital’, dvs. at der investeres ressourcer i forebyggelse og 

sundhedsfremme med sigte på at høste besparelser på et senere tidspunkt i fremtiden.
Der fremkom forslag om, hvorvidt man fra Christiansborg kan lave nyt, fælles setupfor forebyggelse 

i Danmark.
Det blev fremhævet, at det er væsentligt at fokusere på forebyggelse både ift. de mindste og de ældste; 

både ift. børnene og ift. f.eks. demens skal der ske forebyggelse. 
Kan forebyggelse måles på andre måder end kvantitativt?  Fra kommunal side er det vigtigt, at der er 

personer nok til tilbuddene og her er det vigtigtmed samarbejde med hospital og læger om henvisning 
til de kommunale tilbud. 

Vedr. PLO og de alment praktiserende læger: 

Der er ingen tvivl om, at der især i Nordjylland er udfordringer, når man ser på aldersfordeling for 
lægerne, og på hvor mange patienter den enkelte læge har. Der er på Christiansborg et flertal for at 

ændre nogle ting fundamentalt ift. organiseringen. Der er opbakning til at tænke strukturerne 
andersledes ift. f.eks. akuttilbud, delegering og bedre samarbejde på tværs af faggrupper. Andre 

personalegrupper spiller en vigtig rolle ift. at udvide kapaciteten med en stor faglighed. 

Almen praksis må se sig selv som en vigtig samfundsbrik, de må væk fra den gammeldags holdning 
om, at de er selvstændige og driver deres egen praksis. 
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Man kan derfor overveje, om det skal være helt anderledes, f.eks. med kommunalt eller regionalt 
ansatte?Problemet er at en så fundamental ændring vilskabe et vakuum på en 8-10 år, som det f.eks. 

er set i Sverige, så der er vi ikke endnui Danmark.
I forhold til de praktiserende læger er samarbejdet med kommunerne godt, men borgerne er indlagt 

på mange forskellige sygehuse, så koordineringenkan være svær ift. de kommunale tilbud. 

Mange borgere har desuden ikke en forståelse for, at det ikke er en kommunal opgave at skaffe læger. 
Lægeuddannelsen i Aalborg får en vigtig rolle fremadrettet ift. at sikre rekruttering til regionen.

Kommunernes opgaver, når supersygehusene står færdige: 

Fremover vil vi få et sundhedsvæsen, hvor den kommunale opgave bliver vigtigere end den regionale 
og kommunerne kommer til at få meget mere specialuddannet personale fremadrettet.

Flemming Møller Mortensen ser gerne, at Region Nordjylland skal være et 
sundhedseksperimentarium. FM opfordrer til, at kommunerne er åbne for at prøve nogle nye ting af 

og opfordrer til at man ikke konkurrerer mere med hinanden end højst nødvendigt. De nordjyske 
politikere vil gerne hjælpe jer, vi skal hjælpe hinanden med at rykke. 

Sundhedspolitisk Dialogforum bliver fra salen fremhævet som et eksempel på et sted med mulighed 
for fælles koordinering; fælles tilbud fremmes her. Vi har i Nordjylland en klyngestruktur på 

sundhedsområdet og én sundhedsaftale i Region Nordjylland, så her er vi godt med ift. strukturerne. 
Hvis vi ser bare 5 år frem i tiden vil der ske en kæmpe udvikling fra situationen nu, hvor kommunerne 

har opfattelsen af, at vi får komplekse nye opgaver til at være en central spiller. Om 5 år vil meget af 
det nye være på plads. 

Vedr. økonomi og sundhedsområdet: 
Vores kommunale udfordring er økonomien; opgaven vil vi gerne løse, men vi har brug for 

økonomien for at opbygge fagligheden. Her er der et udviklingspotentiale. Økonomien er meget 
påvirket af det, som sker på Christiansborg. 

Flemming Møller Mortensen er enig i, at økonomien er en udfordring. Han ser gerne 4 årige 
budgetter, da de på mange måder ville give mere sikkerhed for alle parter.
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Oplæg ved Anette Sloth, direktør psykiatrien, Region Nordjylland (se vedlagte dias)
Anette Sloth begyndte sit oplæg med en gennemgang af psykiatriens organisering. 

Psykiatriens matrikler er spredt over hele regionen. Det er en udfordring med specialiserede 
kompetencer på så stort et geografisk område. Det arbejdes der med, blandt andet arbejdes der med 

at samle indsatser ift. ældre psykiatriske patienter i Aalborg, da denne gruppe ofte har behov for 

somatisk behandling også. Denne udvikling forventes afsluttet i 2025. 

Aktuelle problemstillinger og fokusområder: 
Der er oprettet en udvidet behandlingsret pr. 1. oktober 2016, som også gælder for psykiatrien. Der 

skal ske udredning inden 30 dage, ellers skal der henvises til et andet tilbud. Især ift. børn/unge er 
dette en udfordring. Hvis der skal stilles en kvalificeret diagnose, er det nødvendigt at komme hele 

vejen rundt. 
Der opleves pt. også udfordringer ift. depressive ældre, og der er startet dialog med kommunerne 

herom. 
Pt. er der til gengæld ikke meget behov for indlæggelse ift. demens, her er samarbejdet med 

demenskoordinatorer og ældreplejengod. 
Herudover kom hun ind på rekruttering, som har været en udfordring, men hvor de fleste stillinger 

pt. er besat. 

I forhold til udredning, så arbejdes der i psykiatrienmed behandlingspakker i et forsøg på at sikre ens 
behandling til alle, over hele landet, inspireret af hjerte/kræftpakkerne. Pakkeforløbene gør, at alle 

borgere som udgangspunkt er sikret den samme behandling, uanset hvor de bor. Det er dog samtidig 

vigtigt med en faglig begrundelse for initiativerne, så pakkerne er vejledende.

Psykiatrien er generelt særligt pressede ift. området omkring ikke-psykotiske sygdomme, der er 
nærmest sket en eksplosion. De fleste ressourcer bruges på de, som er mindst syge. 

Overdødelighed og hyppighed af alvorlig somatisk sygdom er store udfordringer i psykiatrien og 
noget af det, som man gør meget for at ændre. 

Der eksisterer et godt samarbejde med kommunerne. Ift. overdødelighed er der f.eks. lavet et

samarbejde med Aalborg universitetshospital. 
Herudover er der også udfordringer med deling af sundhedsdata mellem sektorerne – og ift. at få IT 

systemer til at spille sammen.

Patientens team: 
Patientens team sammensættes af patient, pårørende og sundhedspersonale og ideen skal udvikles i 

hele Region Nordjylland i sundhedsaftaleregi. De vigtigste principper i tankegangen er een 

behandlingsansvarlig læge, men ham kan man ikke møde personligt hver gang. Ideen bygger på stafet 
tankegangen og tanken om en aktiv overlevering. Når vi går ind i et kommunalt samarbejde, kalder 

vi det borgerens team. Psykiatrien glæder sig os til at få udviklet yderligere på ideen (først med 
pilotprojekt vedr. bipolare lidelser). 
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Anette Sloth har medbragt to tværsektorielle cases, som hun præsenterer. De er eksempler på 
patienter, som fylder rigtig meget i psykiatrien, men også i kommunerne. Her er det vigtigt at mødes 

omkring patienten og lave en plan. 
Som et eksempel nævner Anette Sloth, at det kan være en stor udfordring, at der er så stor forskel på 

støttemuligheder ift. om der er tale om psykisk eller somatisk sygdom. 

Dialog mellem salen og Anette Sloth: 

Efter Anette Sloths oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål fra deltagerne og nedenstående er 
en samlet opsamling af drøftelserne.

Vedr. Sammenhængskraft mellem sektorer: 

Hvordan sikrer vi, at vi ikke kommer til at slippe borgeren før andre er klar til at overtage opgaven? 
Hvem tager kommunerne sig af, og hvem tager regionen sig af? Dette er en evig udfordring, som 

kræver et godt samarbejde og en tæt dialog. 

I forhold til forebyggelse ift. det psykiatriske område? Har kommunerne en opgave her? Ja! 
Forebyggende hjemmebesøg betyder meget ift. fx depression hos ældre, hvor også 
kompetenceudviklingstiltag er undervejs. Demenskoordinatorerne er også et eksempel på noget, som 
fungerer rigtig godt. 
Der fremkom i denne forbindelse en opfordring fra regionspolitisk side om, at man gerne så at 
kommunerne satte særlig fokus på forebyggelse blandt børn, der har forældre med misbrug af alkohol 
og/eller stoffer samt er psykisk syge, og unge mennesker med spiseforstyrrelser.

Oplæg ved H.C. Østerby, medlem af KLs social og sundhedsudvalg og borgmester i Holstebro

Der er brug for en tæt kontakt mellem kommunerne og KL. H.C. Østerby mener, at man kunne lære 
af dette forum(Sundhedspolitisk dialogforum) i Region Midt. Det tætte samarbejde skal blandt andet 

være med til at sikre, at der er en grundklang mellem det som foregår i KL og lokalt. 
H.C. Østerby indledte sit oplæg med en gennemgang af nogle af de vigtigste aktuelle 

problemstillinger ift. sundhedsområdet. 
- Det nationale udvalg for det nære sundhedsvæsen har en plan for det nære sundhedsvæsen

klar i starten af det nye år, men det er endnu for tidligt at sige noget endeligt om planens 
indhold. Et fokusområde her bliver f.eks. de kroniske syge

- Generelt er det svært at lave planer uden almen praksis, derfor bliver de kommende OK 
forhandlinger centrale. 

- Der er de midler der er på sundhedsområdet, så opgaverne skal fordeles mere smart og 
pengene skal følge med borgerne. 

Et meget stort problem pt. er Specialuddannelse for hjemmesygeplejersker. Her skal vejledninger 

føres up- to- date. Hjemmesygeplejerskers rolle ændrer sig ift. de behandlingsopgaver, de varetager. 
Fastlæggelse af lægeligt ansvar er et væsentligt område. Dette hænger også sammen med, at der ikke 

altid er den fornødne skriftlighed i overdragelse fra sygehuset. 
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Hvad rører sig centralt?
2016 har været et hæsblæsende år. Der er blevet arbejdet med blandt andet Handlingsplanfor demens, 

DÆMP, kræftplan 4. 

 Vedr. Handlingsplan for den ældre medicinske patient

- Kompetenceudvikling
- Styrkelse af de kommunale akutfunktioner
- Udgående sygehusfunktioner og rådgivning af kommunerne (Kl er skeptiske over for dette, 

da det kan give for meget tid på landevejen for specialisterne)

 Handlingsplan for demens
- 470 mio., offentliggjort september 2016. 
- - Opkvalificering og aflastning af de pårørende. 

 Kræftplan 4
- KL er med i følgegruppen, hvor forebyggelse, hjemmebehandling og rehabilitering er blandt 

de kommunale fokusområder. Politisk aftale afventes. 

 KMF justeringer
- KMF differentieres på alder, 4 alderstrin, 
- Der kan ikke opkræves medfinansiering på overflyttelser. 
Færdigbehandlingstakst: Der er lagt op til en henholdsvis fordobling/tredobling af taksten. 
- Med modellen kommer, ifølge H.C. Østerby, et afbalanceret hensyn, større budgetsikkerhed
og større gennemsigtighed.  

Opsamlingen fokuserede på, at vi har været lidt for langsomme til at komme ud af starthullerne ift. 
det nære sundhedsvæsen. Nu er dagsordenenflyttet, men økonomien er ikke flyttet med. 

Vi skal varetage forebyggelsesopgaven langt før + de nye (behandlings) opgaver vi skal løse nu
Vi skal sætte ind langt tidligere og gøre tingene på nye, smarte måder (Eks. Projektet ”Familie med 

hjerte”)

Dialog mellem salen og H.C. Østerby:
Efter H.C. Østerbys oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål fra deltagerne og nedenstående er 

en samlet opsamling af drøftelserne.

Problemerne ift. delegering:

Kommunerne har en oplevelse af, at mange opkald (f.eks. vedr. medicin) kunne komme til 
sygeplejersker frem for læger. Men kommunerne kontakter også lægen vedr. basale ting, f.eks. ift. 

medicin, fordi lovgivningen kræver det.
H.C. Østerby: Der skal helst ske bevidst opgaveflytning i stedet for opgaveglidning uden medfølgende 

økonomi. Her er der behov for at bruge borgmestrene ved problemstillinger, hvor kommunerne er 
enige, og det skal klargøres, hvilke opgaver, der ligger kommunalt.
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Møde i Den Politiske Forankringsgruppe, Klynge NORD 

Onsdag den 16. november 2016  

 



Tema for mødet  

 

Vi har aftalt at:  ” 

- reducere den sociale ulighed i sundhed 

- sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de 
korteste liv 

- levetiden for mennesker med psykiske lidelser skal øges 

Et stærkt fælles sundhedsvæsen, der understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere 
sikres lige muligheder for at godt liv med mange gode leveår 



Sundhedskoordinationsudvalgets prioriteringer 

I SKU´S prioriteringer er der lagt vægt på 
følgende:  

- Social ulighed i Sundhed / tidlig indsats i 
forhold til udsatte borgere  

- Fokus på mennesker med psykiske 
sygdomme  

- Det velkoordinerede samarbejde over 
sektorgrænserne der skal sikre det gode 
patientforløb for alle! 



Alle børn skal have forebyggende 
helbredsundersøgelser!  

• Regionen skriver til forældrene til de 
børn, der ikke kommer til helbreds-
undersøgelserne 

 

• Vi har forbedret kommunikations-
mulighederne mellem almen praksis og 
den kommunale sundhedspleje om 
bekymringsbørnene 





Udsatte Gravide. 

• Målet er:  

• ”at alle gravide i målgruppen skal kunne modtage Familieambulatoriets tilbud.”  
Konkret har vi aftalt at  vi vil udarbejde forslag til samarbejdsmodeller der kan 
imødekomme de geografiske udfordringer, nogle kommuner opleve”. 

 

• ”at  andre sårbare gravide skal opspores og gives de rette tilbud. Der kan være kvinder, 
som ikke kan deltage i forældreuddannelserne, eller som ikke er målgruppe for 
Familieambulatoriets tilbud.” 

 

• Sundhedskoordinationsudvalget får fremlagt forslag til indsatser efteråret 2017.  

 

 

 

  

 

 

 

• Der er nedsat en tværsektoriel projektgruppe der afrapporterer efteråret 2017. 



Ligestilling af psykisk syge  

KRAM-FOREBYGGELSE TIL PSYKISK SYGE  

- der skal afprøves konkrete forebyggelsesmodeller for de borgere, der har behov for en 
særlig forebyggelsesindsats.   

 

FLERE PSYKISK SYGE FÅR EN GENOPTRÆNINGSPLAN.  

 Med den nye vejledning på er det præciseret, at også psykisk syge skal have vurderet 
deres genoptræningsbehov.  Der er indledt samarbejde med psykiatrien herom. 
Udgangspunktet har været at  indlagte patienter med depression og angst har fået 
vurderet genoptræningsbehovet. Dette udvides nu til at omfatte patienter med psykose 



Forløbsprogram for psykisk syge 

 

• Beskriver arbejdsdelingen mellem kommuner, region og almen praksis i patientforløbet 

• Lægger op til en højere grad af involvering af patienten og evt. pårørende (Patientens 
Team)  

 

• Forløbesprogrammet skal nu afprøves i praksis, og der er bevilget satspuljemidler til 
denne afprøvning. 

 

 



Tidlid Indsats på Tværs (TIT-projektet)  

Regionen og de Nordjyske kommuner har efteråret 2016 fået 8.2 millioner til et 
tværsektorielt projekt med fokus på Tidlig opsporing og Tidlig indsats   - herunder 
forebyggelse af akutte korttidsindlæggelser. Indsatsen går ud på: 

• Tidlig opsporing af svækkede ældre i kommunerne 

• Udredningsenheder på hospitalerne – hvor kommunerne har ansvaret for at følge ind, 
følge op og for at følge hjem.  

• Regionen har ansvaret for at stille specialistressourcer og fysiske rammer til rådighed – 
i Hobro, Aalborg, Thisted og Hjørring.  

• Borgeren bliver hurtig udredt – målet er at 80 % bliver sendt hjem uden indlæggelse.  

• Projektet løber i 3 år.  

 



Sundhedskoordinationsudvalgets næste prioritering 

 

• På 1. møde i 2017 vil Sundhedsaftalen få et servicetjek. Der er sat meget i gang i denne 
periode, og der er fortsat emner på listen der skal prioriteres.  

 

• SKU har besluttet, at man nøje skal vurdere på emnerne, for at se, om de fortsat er 
vigtige og relevante at sætte i gang.  

 

• 2017 er det sidste år i denne valgperiode, og sporene skal lægges til næste generations 
Sundhedsaftale.  
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Den Politiske Forankringsgruppe NORD  
Referat  

Møde den 16. november 2016 kl. 13.00 – 15.00  
 Nyt Sundhedscenter, Bistrupvej 3, 9800 Hjørring  

Deltagere: 
Frederikshavn Kommune 
Irene Hjortshøj, Sundhedsudvalg/Socialudvalget 
Rikke Albrektsen, Social- og Sundhedsdirektør 
Jytte Egetoft Thøgersen, Centerchef 
Hjørring Kommune 
Mai-Britt Beith Jensen, Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget/Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalg 
Vibeke Haaning, Arbejdsmarkedsudvalg / Sundhedskoordinationsudvalg 
Leif Serup, Direktør for Sundhed, Ældre og Handicapområdet 
Alice Morsbøl, Sundheds- og Ældrechef 
Nadia Flyvholm Bak, Planlægger 
Brønderslev Kommune 
Gitte Krogh, Formand for Ældreomsorgsudvalget 
Eskild Sloth Andersen, Formand for Beskæftigelsesudvalget 
Ole Jespersgaard, Formand for Social- og Sundhedsudvalget 
Henrik Aarup-Kristensen, Sundhedsdirektør 
Læsø Kommune  
Lone Broe Christiansen, Formand for social- og kulturudvalget 
Bente Faldt Faurholt, Social- og Kulturudvalget 
Lisbeth Nyborg Duelund, Leder af Sundhed og Forebyggelse  
Region Nordjylland:  
Asta Skaksen, Psykiatriudvalget og Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed 
Bente Lauridsen, Udvalg for Sundhed og Sammenhæng og Udvalg for kvalitet og Patientsikkerhed 
Peter Larsen, Afdelingschef Patientforløb  
Charlotte Larsen, Kontorchef Sundhed på Tværs 
Jane Pedersen, Chefkonsulent, Sundhed på Tværs  
PLO-Nordjylland  
Camilla Donslund, konsulent (i stedet for Annemette Alstrup) 

 
Mødeleder: Mai-Britt Beith Jensen, Hjørring Kommune 
 
Afbud 
Anders Broholm, Sundhedsudvalgsformand / næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget 
John Karlsson, Formand for Arbejdsmarkedsudvalget 
Jørgen Tousgaard, Formand for Socialudvalget/ Børne- og Ungdomsudvalget 
Lone Lex, Formand for Børne- og Skoleudvalget 
Lotte Keller Christensen, Socialchef 
Lis Jensen, Udvalg for Sundhed og Sammenhæng 
Kirsten Moesgaard, Udvalg for Sundhed og Sammenhæng og Sundhedskoordinationsudvalget  
Annemette Alstrup, formand for PLO-Nordjylland  
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Temaet for efterårets politiske forankringsgruppe er social ulighed i Sundhed.  

 

Målet i Sundhedsaftalen er:  

 

 ” at sundheden skal øges for de borgere, der har de korteste liv, og levetiden skal øges for menne-

sker med psykiske lidelser.”  

 

På dagens møde lægges der op til en drøftelse af emnet ud fra en gennemgang af fælles tiltag og tiltag i 

enten kommuner og eller region, der kan understøtte målsætningen. Desuden følges der op på det po-

litiske forankringsgruppemøde 9. juni 2016.  

 

 

1.Velkomst v/Mai-Britt Beith Jensen, Hjørring Kommune  

Mai-Britt bød velkommen og fortalte om rammerne for mødet – Hjørring Kommunes nye sundhedscen-

ter.  

 

2. Social ulighed i sundhed – hvilke initiativer er i gang, og vurderes de at skabe mere lighed i sund-

hed?  

 

Fælles sundhedsaftaletiltag 

- Forebyggende Helbredsundersøgelser 

- Udsatte Gravide / Familieambulatoriet 

- Forebyggelse og genoptræning til psykisk syge 

- Forløbsprogram for psykisk syge.  

- Tidlig tværsektoriel indsats - TIT – satspuljeprojekt.  

Referat 

Jane Pedersen fra regionen præsenterede de fælles tiltag – se vedlagte slides. 

Stikord fra den efterfølgende drøftelse:  

- Drøftelse af motions betydning  for  psykisk syge –  det er vigtigt at tilbyde træning, men man skal 

ikke tro, det løser alt. 

- Opbakning til at gribe borgere tidligere. Fokusér på mentorordning, coaching o.l. til unge ift. fore-

byggelse.  

- Tidlig Tværsektoriel Indsats viser, at samarbejdet er nået langt ved at fokusere på borgeren. 

Kommunale tiltag:  

- Minding the Baby (Frederikshavn) 

o Metode til at lære forældre om mentaliseringsevner, skelne mellem forældres og barns be-

hov. Det er et permanent tiltag. 
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- 1½ års og 3 års besøg af sundhedsplejerske (Frederikshavn) 

o Ekstra besøg omkring den alder, hvor nogle forældre ellers falder fra. Kan forebygge fx 

overvægt hos små børn. 

- Kom godt i gang (Hjørring) 

o Tværsektorielt satspuljeprojekt målrettet udsatte gravide. Det er et generelt screenings-

værktøj for alle gravide, hvor de, det vurderes at være relevant for, tilbydes 6 konsultatio-

ner med jordemoder og sundhedsplejerske. Man kan se, der bliver opdaget noget, der skal 

tages hånd om, og som kan fanges tidligere end ellers. De fleste tager imod tilbuddet. Fra 

2017 er der ikke midler til at videreføre, men ønsker at videreføre det. 

Regionen svarer hertil, at det er en del af fødselsplanen, og at man lægger op til en regionsdækkende mo-

del. Der er nedsat en fælles projektgruppe, der skal komme med forslag til den kommende model, og erfa-

ringerne fra Hjørring Kommune og Regionshospitalet  indgår i dette arbejde. Der er opmærksomhed på, det 

skal være en hurtig proces, og man er ved at undersøge muligheder for finansiering af  den regionale del af 

forløbene for de borgere, der er blevet inkluderet i 2016, og hvor indsatsen går ind i 2017.   

- Styrket rygestopindsats (Hjørring) 

o Hjørring har brugt satspuljemidler til rygestop for storrygere, og man er tilfredse med resul-

taterne. Derudover arbejdes der på røgfri arbejdstid på kommunens arbejdspladser, og 

man har taget hul på dialog.  

 Drøftelse af at det er vigtigt at have en proces omkring det og arbejde med den en-

keltes motivation.  

- Sundhedsfremme og forebyggelse på handicap- og psykiatriområdet (Brønderslev) 

o Fokus på sundhed på handicap- og psykiatriområdet. Der er udpeget sundhedsambassadø-

rer, der italesætter sundhed i hverdagen. Flere gennemfører forebyggelsesforløb, der gen-

nemføres nye træningshold og man har arbejdet med rygestop på psykiatriområdet.  

 Vær obs på samarbejde med støtte- og kontaktpersonsordningen. 

- Tandpleje (Brønderslev) 

o Tandsundheden hos udsatte borgere er meget problematisk, og Brønderslev Kommune  har 

derfor etableret et samarbejde, hvor fx misbrugsområdet henviser borgere til omsorgs-

tandpleje. 

- Tilføjelse til dagsorden - Sundhedspleje på integrationsområdet (Brønderslev)  

o Brønderslev Kommune har  indført workshops om børns kost, tandpleje og søvn. 

Regionale tiltag:  

- Kompetencecenter for ulighed i sundhed 

o Region Nordjyllan har i forbindelse med budgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kroner til et 

kompetencecenter for ulighed i sundhed. Tanken er, at centeret kan støtte sundhedspro-

fessionelle på hospitalerne og hos almen praksis i forhold til at håndtere udsatte borgere, 

borgere med anden etnicetet, som i visse tilfælde udebliver, fordi de ikke  forstår kommu-

nikation fra hospitalet, læge o.l.  

- Patientens team 

o På regionens hospitaler arbejder man med patientansvarlig læge og patientens team, hvor 

patienten involveres mere og bliver, såfremt patienten ønsker det, mere medbestemmen-
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de i eget behandlingsforløb. Målet er, at patienten bliver bedre til at tackle sin egen syg-

dom. Hensigten er at udbygge Patientens team på tværs af sektorgrænser, så der sker en 

bedre koordinering i forhold til den efterfølgende indsats i kommuner og hos almen prak-

sis. Der arbejdes også på inddragelse af pårørende. Denne metode kræver også en kultur-

ændring og uddannelse af personale, så man bliver bedre til at inddrage patienten.   

 Fra kommunal side gøres der opmærksom på, at man nu indfører  Fælles Sprog III, 

hvor borgeren netop er  i centrum og medbestemmende ift. behandling. 

3. Opfølgning på Det Politiske Forankringsgruppemøde den 9. juni 2016 -  Nyt Aalborg Universitets-

hospital – konsekvenser for patienterne og samarbejdet mellem sygehus, almen praksis og kommu-

nerne.  

På midtvejskonferencen og på møderne i De Politiske Forankringsgrupper samme dag, var der fokus på 

Nyt Universitetshospital og de konsekvenser det får for det tværsektorielle samarbejde. Forudsætnin-

gerne er flere ambulante behandlinger og færre og kortere indlæggelsesforløb. Denne udvikling er i 

gang og forventes at fortsætte.  Der pågår et fælles arbejde med at analysere udviklingen nærmere. 

Formålet er at påbegynde et bredere arbejde med at vurdere, hvilke konsekvenser udviklingen forven-

tes at få for patienterne og for det tværsektorielle samarbejde.  Målet med analysen er også, at vi i fæl-

lesskab kan finde optimeringsmuligheder i patientforløbet, som ikke går på kompromis med kvalitet og 

patientsikkerhed.  

På mødet ønskes en drøftelse af, hvilke elementer Den Politiske forankringsgrupper ser, som kan un-

derstøtte arbejdet. Regionen indleder punktet med orientering: 

- Hvilke strukturelle og aktivitetsmæssige konsekvenser får det nye Universitetshospital for Regions-

hospital Nordjylland?  

- Hvor langt er regionen i forhold til reduktion i sengekapacitet?  

- Hvad er status på omlægning fra stationær til ambulant behandling?  

- Hvilke patientgrupper/situationer får vi behov for yderligere og hurtigere samarbejde omkring? 

Referat 

Peter Larsen  fra Region Nordjylland  indledte punktet,  og  orienterede om, at en fælles projekt-

gruppe for ledelsesinformation er i gang med at udarbejde et datamateriale til Sundhedskoordina-

tionsudvalget, der synliggør  den udvikling, der allerede er i gang på sundhedsområdet. Ift. redukti-

on af sengepladser er målet 385 standardsenge i 2020, og man er med de nuværende 410 pladser 

tæt på det mål. Der kommer således ikke til at ske en drastisk ændring på sengekapaciteten i 2020. 

Man må være  opmærksom på, at virkeligheden ændrer sig undervejs i planlægningen, i takt med 

at behandlingsmulighederne hele tiden udvikles fx med kemoterapi i eget hjem. Peter Larsen  gør 

opmærksom på, at der via Sundhedskoordinationsudvalget stadig er mulighed for politisk at sende 

ønsker og perspektiver ind i arbejdet.    

4. Orientering 

- Budgetter i kommuner og region.  

o Bente Lauridsen orienterede om, at regionens budget hænger bedre sammen i år, og at 

man ikke skal reducere i medarbejdere.  Regionen har stort fokus på lægedækningsudfor-



 

5 
 

dringen, og man vil gerne have mulighed for at  afprøve lægedækningsarbejdet på en an-

den måde - fx have læger der både kan arbejde på sygehus og i almen praksis. 

- Orientering fra PLO-Nordjylland.  

o Camilla Donslund fra PLO sekretariatet orienterede, at de deltog i Hjørring Kommunes 

rekrutteringsarrangement, som er et godt eksempel på at tænke almen praksis ind - færre 

efterspørger solopraksisser, og unge vil gerne leje sig ind i en ny type huse med andre 

sundhedsfaglige grupper.  

o PLO orienterer lægelaugene om, hvad der ligger i aftalen om fast læge på plejecentre, og 

det kommunikeres, at der ikke er tale om merarbejde, og at det nu blot bliver muligt at ko-

ordinere noget af det, der gøres i forvejen.  

 

5. Næste møde 

Det foreslås, at næste forankringsgruppemøde afholdes torsdag den 18. maj kl. 13 – 15 (formøde kl. 12 

– 13). 

o Sekretariatet bedes om muligt finde en ny dato, der sendes ud til godkendelse, da flere ikke 

kan deltage på det foreslåede tidspunkt.  
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