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1 (Åben) Orienteringssag - Opnormering af natsygeplejen på Kastaniegården
Sags ID: EMN-2015-01502

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere og sygehusene mere specialiserede. Parallelt med 
denne udvikling bliver der flere behandlingskrævende ældre og flere mennesker med kronisk sygdom. Disse 
ændringer fordrer et veludbygget nært sundhedsvæsen, der har kompetencer til at løfte mere akutte 
indsatser, f.eks. i relation til de ældre medicinske patienter, og til at sikre tidlig opsporing, rehabilitering og 
understøttelse af borgerens egen mestringsevne. Kommunerne arbejder derfor med udvikling af 
sygeplejefaglige kompetencer i sygeplejen – herunder bl.a. i akuttilbud.
Akuttilbud har til formål dels at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og dels hurtigt at hjemtage 
borgere fra sygehus, når der ikke (længere) er behov for sygehusindlæggelse. De akutte kommunale 
sygepleje- og rehabiliteringsindsatser vil primært være målrettet borgere, der ikke har behov for indlæggelse 
på sygehus, men hvor borgeren heller ikke kan håndteres i den almindelige kommunale sygepleje.
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL har i 2012 udarbejdet en definition af kommunale akutte pleje-
og rehabiliteringsindsatser. Iflg. definitionen skal akutte kommunale tilbud døgnet rundt kunne levere en 
række sygeplejeindsatser, som kræver en række særlige kompetencer hos de involverede 
sundhedspersoner.
Sundhedsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til faglig opnormering, så der kan være døgndækning 
med sygeplejersker på Kastaniegården. 

Sundhedsaftalen 2015 – 2018
Akuttilbud er en del af Sundhedsaftalen i Region Nordjylland. Jævnfør afsnit 5, Behandling og Pleje er der 
indgået aftale om øget fokus på kommunale akutfunktioner.
Der er ligeledes i afsnit 5.2.2. indskrevet, at der skal ske en sikring af differentierede tilbud med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer.

Akuttilbud i Frederikshavn Kommune
Borgernes behov for behandling og pleje har gradvist ændret sig til nu også at omfatte akutfunktioner.  
Den akutte indsats kan foregå ved:

 Udgående funktion: I Den kommunale sygepleje mærkes kompleksiteten generelt, og der er 

allerede etableret udgående funktion, der varetager akutopgaver. Her kan læger i almen praksis 

bede en kommunal sygeplejerske om at tilse en borger indenfor en aftalt tid ned til indenfor 1 time. 

Sygeplejerskerne er opkvalificeret, og alle, der har 2 års erfaring udfører akutfunktioner.

 Akutpladser: Jævnfør Sundhedsstyrelsens, Danske Regioner og KLs definition på akutpladser, 

anbefales der døgndækning af sygepleje. Det anbefales ligeledes, at der indgås særlige aftaler om 

lægedækning og rammedelegering. Tilbuddet skal være et tilbud, der er mere hensigtsmæssigt for 

borgeren end en indlæggelse. De økonomiske omkostninger for borgere, der kommer på en 

akutplads, bør ligeledes afklares. 

Frederikshavn Kommune kan ikke leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til akutpladser på nuværende 
tidspunkter. 

Kastaniegården
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Kastanjegården er et af Frederikshavn Kommunes aflastningssteder. Her mærkes de ændrede opgaver 
kraftigt, fordi mange af de borgere, der udskrives hertil, har komplicerede forløb med omfattende behov for 
sygepleje af akut karakter i døgnets 24 timer. 
Reelt fungerer Kastaniegården allerede i dag som et akutlignende sted, fordi kommunen jævnfør 
Sundhedsaftalen er forpligtiget til at modtage borgeren, når denne er færdigbehandlet på sygehuset. 
Frederikshavn Kommune opfylder i dag forpligtigelsen til at tage færdigbehandlede borgere hjem straks. Det 
betyder imidlertid, at opgaveløsningen på Kastaniegården er under stærkt pres, og der er behov for tilførsel 
af resurser, så der kan etableres døgndækning af sygeplejersker.
Frederikshavn Kommune kan dermed komme et skridt nærmere egentlige akutpladser.

Kastaniegårdens oprindelige funktion
Kastaniegården er et aflastningssted beliggende i den nordlige ende af Frederikshavn By. Den hører 
organisatorisk under plejecentrene i Center for Sundhed og Pleje.
På Kastaniegården er der 33 aflastningsboliger med tilknyttet aktivitets- og træningssal placeret i de tre 
etager i fløjen ud mod Barfredsvej. Personalet er sammensat af social- og sundhedsassistenter, social og 
sundhedshjælpere, sygeplejersker, træningspersonale og køkkenpersonale.
Målgruppen er borgere, der kommer i en situation, hvor de har behov for særlig omsorg og pleje og ikke kan 
passes i eget hjem. 
Det er Visitationsenheden, der ud fra en konkret individuel vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt en borger 
skal tilbydes aflastningsophold. Hvis borger bevilges et aflastningsophold, er det muligt at søge om 
genoptræning under opholdet - både hvis borger kommer fra et sygehusophold eller fra eget hjem.
Borgere, der udskrives fra sygehus udenfor Visitationens åbningstid, kan af Hjemmesygeplejen henvises til 
Kastanjegården i det omfang, der er en ledig plads. 

Ændring af opgaverne og målgruppen 
De borgere, der udskrives fra sygehuset til aflastning, er imidlertid blevet stadig dårligere. I dag kræver de 
fleste mere sygepleje – også af mere kompleks og akutlignende karakter, hvor der er større behov for at 
kunne få hurtig lægefaglig rådgivning og bistand.
Tempoet på aflastningspladserne og flowet af borgere er nu så højt, at der allerede i dag udføres opgaver 
svarende til et ”akutsted”.  Det er et krav til stedet, at der modtages midlertidige borgere med mangeartede 
og komplekse lidelser. 
Dertil kommer, at rigtig mange af de borgere, der er på Kastaniegården, har behov for særlig omsorg i form 
af samtaler om deres sygdom, og hvad den betyder for deres livssituation. De har ligeledes pårørende, der 
ofte er ramt af krise, fordi deres nærmeste har pådraget sig en kompleks eller livstruende sygdom. For at 
give tryghed og understøtte helbredelsen er det nødvendigt, at samtaler og støtte er en del af de opgaver, 
der udføres på Kastaniegården.  
Med ændring af opgaverne bliver målgruppen en anden. Der er opstået et stærkt behov for en opnormering 
af medarbejdere med sygeplejerske uddannelse og mere specialiseret viden og erfaring, som kan dække 
behovet i døgndrift.
Kastaniegården fungerer i realiteten ikke mere som et egentligt aflastningssted, men et akutlignende sted 
med komplekse borgere, hvoraf nogle har brug for genoptræning.

Faglig opnormering
Kastaniegården har behov for sygeplejerske opnormering svarende til kr. 0,3 mio. til iværksættelse af 
døgndækning med sygeplejersker.
Beløbet foreslås dækket af puljen til afledte udgifter i forbindelse med Sundhedsaftalen. Bevilling af midlerne 
skal ses i lyset af Socialudvalgets fortsatte prioritering af Ældrepuljens midler til opkvalificering af 
plejepersonalet på Kastaniegården.
Sagen sendes til høring i CenterMED i Sundhed og Pleje, Ældrerådet og Handicaprådet samt til 
efterfølgende orientering i Socialudvalget.

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

Udvalg: Handicaprådet Dato: 23-11-2015
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus – som stedfortræder deltog
Dorthe Smidt.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 23-11-2015
Ældrerådets høringssvar:
Ælderådet støtter opnormeringen – samtidig ønskes en afklaring af de økonomiske omkostninger for
borgerer, der kommer på en akutplads.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 09-12-2015
1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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2 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 
2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOC/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Socialudvalgets budgetområde, 
som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 2.369.000 kr. 
Loftlifte i plejeboliger 339.000 kr.

I alt 2.708.000 kr.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 
rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 2.708.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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3 (Åben) Oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud til udadreagerende demente borgere
Sags ID: EMN-2011-00842

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé - Baggrund
I Frederikshavn Kommune er der – som på landsplan – et stigende antal borgere med særlig svær demens, 
hvor adfærden kan være udadreagerende. Frederikshavn Kommune har en del plejeboliger, som er 
forbeholdt borgere med demens. Men indretningen og miljøet i disse boliger er ikke optimal i forhold til at 
give borgere med udadreagerende adfærd den rette støtte og indsats. Derfor er flere borgere med 
udadreagerende demens blevet anvist til kommunale eller regionale midlertidige tilbud på det specialiserede 
socialområde beliggende i andre kommuner. En flytning til et botilbud i anden kommune kan være forbundet 
med store menneskelige omkostninger både for den berørte demente og evt. dennes pårørende.

På den baggrund stilles der forslag om, at Frederikshavn Kommune opretter et midlertidigt aflastningstilbud 
(jf. servicelovens § 84) til udadreagerende demente, hvor der kan iværksættes en pædagogisk og 
plejemæssig indsats, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan flytte 
tilbage til egen bolig/plejebolig. Tilbuddet foreslås etableret i et af kommunens nuværende plejeboligtilbud til 
demente.

Flere borgere med udadreagerende demens og behov for særlig tilrettelagt indsats og omgivelser
Behovet for skærmede aflastningsboliger til udadreagerende demente borgere er især aktuelt set i lyset af 
den generelle samfundsudvikling, hvor antallet af ældre demente borgere er stigende. I den forbindelse 
antages, at der også bliver flere svært demente ældre borgere. 

Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at der er ca. 90.000 borgere med demens i Danmark. Heraf 
vurderes ca. 8.000 at have udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser. Udadreagerende adfærd 
kan fx komme til udtryk som råben (trusler), vold eller motorisk uro. Adfærden er ikke en naturlig del af 
sygdommen, men skal ofte ses som en reaktion på uhensigtsmæssige forhold í miljøet omkring borgeren –
fx hvis borgeren ikke mødes på den bedst tænkelige (fagligt/pædagogisk) måde i plejen, eller hvis borgeren 
har fysiske eller andre behov, som ikke er dækket (fx smerter eller angst). For den enkelte borger er den 
udadreagerende adfærd således et udtryk for mistrivsel. Den udadreagerende adfærd påvirker også trivsel 
og arbejdsmiljø på plejeboligtilbud, hvor adfærden har konsekvenser for borgerens omgivelser, herunder 
pårørende og andre beboere samt ledere og medarbejdere. 

Det er muligt at forebygge og afhjælpe den udadreagerende adfærd, også hos borgere med meget 
komplekse problemstillinger som følge af demenssygdomme. Men det kræver boliger med særlig indretning 
og ikke mindst særligt uddannet personale til at varetage og tilrettelægge indsatsen for udadreagerende 
borgere. Som KL beskriver, er det en borgergruppe, der skal have tilbud i skærmede enheder, og hvor 
medarbejderne skal have særlige faglige kompetencer. KL vurderer således, at der er behov for særlig 
opmærksomhed på: udvikling af nye og målrettede tilbud til borgere med demens, som har særlige 
adfærdsrelaterede problemer.

Videnscenter og aflastningspladser til udadreagerende demente borgere på Drachmannsvænget
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Det handler i høj grad om at have de rette fysiske rammer med mulighed for afskærmning, der kan rumme 
udadreagerende demente borgere. Ved en gennemgang af de eksisterende plejeboliger i kommunen med 
henblik på at finde boliger, der egner sig til målgruppen, er der peget på Drachmannsvænget i Skagen. Det 
vurderes, at der her vil være gode betingelser for målgruppen. Boligerne kan indrettes til midlertidige 
aflastninger over tid i takt med at boligerne i et af husene bliver ledige. Der er bl.a. hentet inspiration i 
Brønderslev Kommune – samt Vejle, Viborg og Halsnæs m.fl. – der også har tilbud til samme målgruppe i 
eksisterende plejecenter. 

Formålet med tilbuddet til målgruppen om midlertidige aflastningspladser er at få iværksat pædagogiske og 
plejemæssige tiltag, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan flytte 
tilbage til sin egen bolig eller plejeboligtilbud. I forbindelse med udredning og afklaring af borgerens behov 
for støtte, skal personalet i aflastningstilbuddet være med til at klæde personalet i borgerens permanente 
bolig på til at kunne varetage indsatsen og støtten fremadrettet. Aflastningstilbuddet skal således være 
bemandet med demenskoordinatorer og personale med særlige faglige kompetencer på området, som kan 
være med til at yde vejledning, støtte og kompetenceudvikling i kommunens øvrige tilbud til demente 
borgere. 

Det betyder, at personalet i de midlertidige aflastningsboliger skal være tværfagligt sammensat. Der er fx 
behov for personale med særlige kompetencer inden for socialpædagogikken, som skal samarbejde med 
social- og sundhedspersonalet (social- og sundhedsassistenter, hjælpere, ergoterapeuter og sygeplejerske) 
samt musikterapeut og demenskoordinator. Aflastningstilbuddet skal være afsæt for, at der kan arbejdes i en 
retning, hvor personalet hurtigt og på tværs af alle enheder inden for området, skal kunne samles og 
bidrage, når en borger med demens udviser en særlig adfærd, som er svær at varetage i borgerens 
permanente plejebolig. Det bør således ikke altid være nødvendigt at flytte borgeren til en aflastningsplads 
på Drachmannsvænget. Optimalt bør det specialfaglige personale altid forsøge at hjælpe borgenen og 
dennes plejepersonale i det vante miljø først.

Økonomi og plejeboligkapacitet
Udgiften til projektet forventes som udgangspunkt at være udgiftsneutral. Tilbuddet skal tilrettelægges 
fleksibelt, midlertidigt og med blik på de eksisterende økonomiske rammer. Det betyder, at den nuværende 
takst på 450 t.kr. pr. bolig i huset på Drachmannsvænget fastholdes. Derudover trækkes der på den takst, 
der allerede er bevilget borgerne i deres permanente plejebolig til dækning af merudgifter i det midlertidige 
tilbud.

Når en borger flytter ind i en af de midlertidige særligt skærmede aflastningspladser på Drachmannsvænget, 
sker der i det enkelte tilfælde en konkret individuel vurdering af behovet for støtte og pleje samt formålet med 
indsatsen under det midlertidige ophold. Behovene vil løbende blive justeret i forhold til borgerens udvikling.

Til sikkerhed for de økonomiske betingelser ved opstart af projektet foreslås reserveret 1 mio. kr. af 
udviklingspuljen på 1,525 mio.kr. der henhører under direktørens område til specielle indsatser, hvor der 
eksempelvis kan anvendes midler til projekter for demente borgere.

Puljen skal skabe sikkerhed for opstarten af driften af det midlertidige aflastningstilbud til borgere med 
udadreagerende demens ved at understøtte økonomien i denne periode. Hermed kan synergien mellem 
udgiften til borgerens permanente plejebolig og det nyoprettede midlertidige tilbud med særligt skærmede 
aflastningspladser på Drachmannsvænget implementeres.

Inddragelsen af demensplejeboliger på Drachmannsvænget til midlertidige særligt skærmede 
aflastningspladser vil reducere den samlede kapacitet af demensplejeboliger med op til 5 pladser. Der er i 
forvejen stor efterspørgsel og ventetid på demenspladser, så det bør undersøges, hvorvidt nedlæggelsen af 
5 permanente demenspladser medfører behov for at oprette nye demenspladser i andre plejeboligtilbud (fx 
Abildparken). Der er ikke taget højde for økonomi til en sådan udvidelse i nærværende forslag
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Tidsperspektiv
Huset, der påtænkes anvendt til aflastningspladserne, har for tiden faste beboere. Det betyder, at de
midlertidige særligt skærmede aflastningspladser først kan oprettes i takt med, at boligerne i huset bliver 
ledige. En gradvis overgang til den nye funktion vil medvirke til at undgå tomgang, hvis det viser sig, at der 
ikke er behov for pladserne fra starten. Det vil desuden give det nye personale mulighed for at udvikle 
specialkompetencer i en gradvis proces. Det forhindrer heller ikke, at den udadgående funktion med 
konsulentbistand til en borger på hjemadressen påbegyndes.

Effekter af oprettelsen af midlertidige særligt skærmede aflastningsboliger
Det påtænkes, at projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i følgende 
effektmål:

 Den oplevede kvalitet hos borgeren og pårørende skal forbedres, og den positive effekt af projektet 
skal dokumenteres. Evalueringen af disse mål vurderes ved opfølgning på, at der er iværksat en 
pædagogisk og plejemæssig indsats, som har minimeret den udadreagerende adfærd.

 Der forventes fremadrettet flere borgere med behov for en midlertidig særlig skærmet 
aflastningsplads, men omkostningerne forventes afholdt indenfor den nuværende budgetramme.

Sagen sendes til høring i LokalMED på Drachmannsvænget, CenterMED Sundhed og Pleje og i Ældrerådet 
inden Socialudvalgsmødet den 6. januar 2016.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget beslutter,

1. At der den kommende tid oprettes 3-4 (max.5) midlertidige aflastningspladser til udadreagerende 
demente i et af husene på Drachmannsvænget til svært demente borgere.

2. At dette sker ved, at nuværende demensplejeboliger, efterhånden som de bliver ledige, overgår til at 
have status som midlertidige aflastnings- og udredningsboliger for målgruppen.

3. At der reserveres 1 mio.kr. af udviklingspuljen for 2016 under direktørens område til at sikre 
opstarten og projektets drift og økonomi i det første år.

4. At projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i de opstillede 
effektmål - herunder om der skal arbejdes videre med at oprette yderlige demenspladser i 
kommunen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet Dato: 14-12-2015
Ældrerådet (ÆR) finder, at idéen om et tilbud til udadreagerende dementer borgere er god, men ÆR er
stærkt bekymret for, om de fastboende demente på Drachmannsvænget (der ikke er udadreagerende), vil
blive negativt påvirket i overgangsperioden - der kan strække sig over flere år.
Det undrer ÆR, at man ikke holder fast i planen om at anvender det tomme hus på Ankermedet, som man
tidligere har overvejet, idet man herved kan undgå en større omrokering af demenspladserne, som f.eks. ved
inddragelse af Abildparken.
Samtidig bør det overvejes, hvilke foranstaltninger der kan sikre, at de udadreagerende demente ikke
forlader aflastningstilbuddet og bliver væk
På baggrund af ovenstående foreslår Ældrerådet, at der, inden der træffes en endelig beslutning, laves en
belysning af de samlede økonomiske konsekvenser, set ud fra en helhedsbetragtning af området.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 05-01-2016
Supplement til Ældrerådets (ÆR) høringssvar af 14-12-2015:
Side 11

I forlængelse af tidligere høringssvar vil ÆR igen på det kraftigste fraråde, at man anvender
Drachmannsvænget til udadreagerende demente. Stedet er ikke egnet, pga. det store hede- og
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sumpområde der strækker sig fra boligerne og ca. 10 kilometer ind til Hulsig. Samtidig er der terrassedøre i
alle boligerne, hvor det vil være vanskeligt for personalet at følge beboernes færden. ÆR opfordrer derfor til
at man finder en anden placering af pladserne.
Generelt ser ÆR positivt på, at man opretter specielle pladser, der er sikre for udadreagerende demente.
Samtidig opfordrer ÆR til at der igangsættes en dialog om, hvordan man sikrer de nuværende plejecentre
mod ”utilsigtet udgang”. ÆR vil gerne deltage i en sådan dialog.

Beslutninger:
Udvalget finder oplægget godt, men ønsker ikke den foreslåede placering på Drachmannsvænget.
Udvalget beder administrationen komme med et oplæg indeholdende alternative placeringsmuligheder
og en beskrivelse af fordele og ulemper, herunder en opgørelse af de evt. meromkostninger, der måtte
være.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Høringssvar CenterMED sundhed og Pleje -  Oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud 
(660490 - EMN-2011-00842)

 Høringssvar fra Lokal-Med vedr. midlertidigt aflastningstilbud (559591 - EMN-2011-
00842)
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4 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2015-50212

Sagsbehandler: Anni Lykke Birkving
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU/BUU/SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den generelle beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. 

Sundhedsberedskabsplan 2016 erstatter Sundhedsberedskabsplan 2009.

Planen skal sikre, at sundhed og sikkerhed for kommunens borgere i en krisesituation så hurtigt som muligt 
kommer tilbage til normaltilstand. 

Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for sundhedsberedskabsplanen og refererer til direktionen. 
Centerchef for Sundhed & Pleje er formand for Sundhedsberedskabsledelsen.

Det er primært Center for Sundhed & Pleje, Center for Handicap & Psykiatri, Center for Social- & 
Sundhedsmyndighed og Center for Familie, der påvirkes af planen, men afhængig af krisen kan andre 
centre også påvirkes.

Beredskabets primære opgaver er udstukket af Sundhedsstyrelsen gennem deres vejledning på området.

Opgaver i en krisesituation:
 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre 

syge og smittede i eget hjem.
 Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene.
 Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske 

sygdomme.
 Plejeopgaver i relation til hedebølge.
 Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp.
 Massevaccination.

Udkast til Sundhedsberedskabsplan 2016 er vedlagt som bilag.

Sagen er behandlet i HovedMED.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og 
Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Sundhedsberedskabsplan 2016.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen godkendes med de redaktionelle ændringer der skal til, set i lyset af den ændring,
der er sket pr. 1.1. 2016 på den overordnede beredskabsorganisering.
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Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Sundhedsberedskabsplan 2016 (420929 - EMN-2015-50212)
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5 (Åben) Orientering om tilsagn vedr. satspuljemidler
Sags ID: EMN-2015-01443

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, at Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune 
indgik i en tværkommunal ansøgning om midler fra Socialstyrelsen. Projektet omhandler etablering af et 
forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, og Socialstyrelsen har nu givet Region Nordjylland og 
de nordjyske kommuner tilsagn om midler fra puljen.

Der er givet tilsagn om støtte på 1,87 millioner kroner i første projektperiode, hvilket er 61.000 kroner mindre 
end det ansøgte beløb. Der er tale om en meget lille reduktion, og pengene findes gennem små justeringer 
af budgettet.

Projektet er forankret i Region Nordjylland, og Regionen vil inden længe opslå i alt 3 stillinger- en 
projektleder og to projektmedarbejdere. Frederikshavn Kommune deltager sammen med Region Nordjylland 
og syv andre nordjyske kommuner.

Som nævnt i forbindelse med godkendelsen, har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner valgt at 
beskrive et projekt, som retter sig mod borgere med bipolar affektiv sindslidelse (tidligere kaldet 
maniodepressiv psykose). Det er endvidere valgt, at projektet skal rette sig mod borgere i alderen 18 til 40 
år.

Formålet med projektet er at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske 
lidelser på tværs af region, praksissektor og kommuner og på tværs af sundheds-, social-, beskæftigelses-
og uddannelsesområdet.

Formålet skal opnås gennem udvikling af et systematisk lokalt forløbsprogram, hvor der blandt andet skal 
udarbejdes retningslinjer for, hvordan region, kommuner og praksissektoren samarbejder. Der lægges vægt 
på, at der udvikles en ramme for samarbejdet, som med mindre justeringer kan anvendes til forløbsprogram i 
forhold til andre relevante målgrupper.

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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6 (Åben) Evaluering af De Frivillige Hænder
Sags ID: EMN-2015-50197

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
”De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivilligsamarbejdet på plejecentrene” blev 
etableret af Socialudvalget i efteråret 2014, som et 1 årigt forsøgsprojekt efter at bruger- og 
pårørenderådene blev nedlagt.
På mødet med de frivillige i Bangsbo d. 26.11.2015 blev De Frivillige Hænder evalueret.
I bilaget ”Notat om statusmøde med frivillige 2016-11-26” fremgår hovedudsagnene fra mødet med de 
frivillige.

I mødet deltog en blanding af frivillige fra organisationer og foreninger, frivillige i kommunalt regi, 
ansatte og ledere ved Frederikshavn Kommune og politikere.
Mødet viste, at der er god udvikling i det frivillige samarbejde på plejecentrene rundt om i hele Kommunen. 
På mødet fremkom der flere eksempler på hvordan de frivillige og personalet oplever det voksende 
samarbejde.

Evalueringen foregik ved dialog ved bordene og efterfølgende opsamling i plenum.
Det kan konkluderes, at der er generel tilfredshed med at arbejde ud fra De Frivillige Hænder i den 
nuværende form. Det bemærkes, at evalueringen kunne have været bredere ved flere udsagn fra beboere 
og pårørende i plejeboligerne og personalet. 
Hvis beboerne skal inddrages, skal der vælges en anden evalueringsmetode end et sådan dialogmøde. 

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet. – Høringssvar vil foreligge til mødet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget træffer beslutning om,

1. De Frivillige Hænder skal fortsætte i den nuværende form. 
2. Og, hvis De Frivillige Hænder skal fortsætte skal der træffes beslutning om, hvor lang tid ordningen 

skal gælde.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet Dato: 05-01-2016
ÆR havde følgende spørgsmål til sagen:
� Hvad blev det til med kravet om ren straffeattest – hvordan er det blevet modtaget blandt de frivillige
på plejecentrene?
� Der tales om et Frivilligcenter i materialet – i forvejen har man De frivilliges Hus – er ordningen med
Frivilligcenter blevet godkendt?
� Hvorfor har man ikke inviteret de pårørende med til opfølgningsmødet?– de pårørende er vigtige
medspillere omkring frivillighed i plejeboligerne.
Efter ÆR´s opfattelse blander man tingene sammen i drøftelsen omkring det frivillige arbejde. Det skal være
mere tydeligt, hvornår man taler om frivillige i plejeboligerne (De frivillige Hænder) og de frivillige fra private
organisationer.
Ordningen med de frivillige hænder bør revurderes ud fra det udgangspunkt, at ordningen er en erstatning
for bruger- og pårørenderådene.
Det er uhensigtsmæssigt at blande De frivillig Hænder i plejeboligerne sammen med de frivillige fra de
private organisationer, der ofte har en helt anden målgruppe. Der er – og skal være - et naturligt skel mellem
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de 2 former for frivillige, som arbejder parallelt og med respekt for hinandens arbejde.

Beslutninger:
De frivillige hænder fortsætter. Ordningen evalueres igen om et år. Evalueringen foregår lokalt på
de enkelte plejecentre med deltagelse af pårørende og Ældrerådets kontaktperson.
Der laves efterfølgende et opfølgningsmøde med 1-2 repræsentanter fra hvert plejecenter hvor erfaringer
deles, og på det grundlag laves en orientering til socialudvalget.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

5. Notat om statusmøde med frivillige 2016-11-26 (420633 - EMN-2015-50197)
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7 (Åben) Kvalitetskatalog 2016 - SEL §§ 83 og 86
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Lars Bundgaard Leen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 19. august 2015 hvor et videre arbejde med 
Kvalitetskataloget blev godkendt, har Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM) revideret form og 
indhold af Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandarder i henhold til det politisk fastsatte serviceniveau.

For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt besluttede Socialudvalget at inddrage 
repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet i udarbejdelsen af det nye kvalitetskatalog. På denne 
baggrund blev der nedsat en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, Handicapråd, Center for 
Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

Der er ved denne proces kommet gode input, og en generel opkvalificering af materialet.

Dette er sket i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. selvhjulpenhed, brug af borgerens netværk, 
Bedre Brug af Hjælpemidler samt velfærdsteknologi.

I dette perspektiv er der udarbejdet et nyt kvalitetskatalog for 2016 for flg. områder:

 Personlig Pleje
 Praktisk Hjælp
 Madservice
 Vedligeholdelsestræning
 Genoptræning

Opbygningen af kataloget er, at der er udarbejdet en generel information, der indeholder de emner som alle 
de specifikke områder har tilfælles. Eksempelvis visioner og målsætninger, leverandørens forpligtelser, 
borgerens forpligtelser samt klagevejledning.

Derudover er der udformet specifikke dokumenter for hvert af de nævnte områder, hvor det enkelte område 
beskrives mere detaljeret i forhold til, hvor borgeren kan få hjælp og støtte.   

Resultatet af arbejdet er vedlagt som bilag til denne sag.

Sagen sendes til hørring i Ældreråd og Handicapråd.

Ældrerådets høringssvar den 14-12-2015:
Ældrerådet foreslår, at der i ”Kvalitetsstandard for Madservice – Borgere i eget hjem eller ældrebolig”
indføres en passus om småtspisende borgere, med henvisning til at få hjælp og vejledning fra den
kostfaglige konsulent.
Ældrerådet foreslår endvidere, at der laves en kvalitetsstandard på ”Mad i LeveBo”, når den kommende
undersøgelse af områder er gennemført.
Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen.
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Kvalitetskataloget for 2016 på de nævnte områder til 
Socialudvalgets drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016

Indstillingen anbefales uden yderligere bemærkninger.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Kvalitetskataloget for 2016 godkendes, idet der indføjes en passus om småtspisende borgere.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 168090-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Praktisk Hjælp (409098 - EMN-2015-50178)
 168089-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Personlig Pleje (409097 - EMN-2015-50178)
 168085-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Generel information (409094 - EMN-2015-

50178)
 168087-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Genoptræning (409095 - EMN-2015-50178)
 168088-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Madservice (409096 - EMN-2015-50178)
 168083-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Vedligeholdelsestræning (409093 - EMN-2015-

50178)
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8 (Åben) Status for Klippekortsordningen på SEL §83 området 
Sags ID: EMN-2015-50297

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Baggrund

På finansloven for 2015 blev der afsat en ansøgningspulje til et klippekort på en halv times ekstra ugentlig 

hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der blev bestemt af den enkelte kommune. 

Midlerne i puljen skal målrettet gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra 

tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. 

Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De 

ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums-

eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. Dog skal alle 

opgaver udføres indenfor rammerne af arbejdsmiljølovgivningen. 

Klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune i 2015

Frederikshavn Kommune har tildelt ”Klippekort” i 2015 efter nedenstående minimumskriterier, idet midlerne 

kun var og er målrettet de svageste ældre på området:

 Borgeren skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf. SEL § 83, og hjælpen 

skal være af varig karakter.

 Borgeren skal være over 65 år gammel.

 Borgeren skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren ikke kan forlade sit eget hjem 

uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, 

psykiske og/eller sociale forhold. 

 Borgeren skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet og i denne forbindelse have behov for 

ledsagelse.

 Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer.

 Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig vurdering, og i øvrigt skal alle 

ovenstående kriterier være opfyldte for, at en borger kan tildeles klippekortet.

Ovenstående har betydet, at der i 2015 har været bevilliget Klippekort til 193 borgere i Frederikshavn 

Kommune. De 193 borgere fordeler sig på flg. leverandører:

- Den Kommunale Leverandør: 137 borgere

- Aktiv Hverdag: 27 borgere

- IMS Service: 23 borgere (Indtil konkurs)

- Din Hjemmepleje: 6 borgere
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Fordelingen totalt mellem den kommunale og de private leverandører er således 71 % til den kommunale og 

29 % til de private leverandører vedr. Klippekortsordningen.

Tilbagemeldingerne på brugen af Klippekortet har været, at borgerne har benyttet muligheden til flg. 

aktiviteter:

- Ledsagelse til kirkegård

- Ledsagelse til lægebesøg

- Ledsagelse til aktiviteter

- Samtaler

- Rengøring 

Overordnet benyttes Klippekortet således primært til udadvendte aktiviteter, hvilket var et af de primære 

formål med Klippekortet.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil følge udviklingen i brugen af Klippekortet, og give 

Socialudvalget en status igen ultimo 2016.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Udvalg: Ældrerådet  Dato: 05-01-2016

Ældrerådets (ÆR) høringssvar:
ÆR finder det positivt at knap 200 borgere har fået glæde af ordningen det første halve år. ÆR følger 
ordningen tæt, og vil gerne have en opfølgning medio 2016.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om ”Klippekortsordningen på 

SEL §83 området” til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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9 (Åben) Godkendelse af ny samarbejdsaftale for BehandlingsCenter Nordenfjord
Sags ID: EMN-2013-00882

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Siden maj 2011 har har Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune samarbejdet om 

varetagelsen af den ambulante misbrugsbehandling i form af BehandlingsCenter Nordenfjord (BCNF). Den 

første samarbejdsaftale udløb ved udgangen af 2013, og det blev på det tidspunkt besluttet at forlænge 

samarbejdet med yderligere to år.  Den gældende samarbejdsaftale udløber dermed ved udgangen af 2015, 

og Socialudvalget præsenteres derfor for et forslag til en ny samarbejdsaftale, som skal gælde fra 2016.

Jammerbugt Kommune har ønsket at udtræde af samarbejdet med virkning fra 2016, og samarbejdsaftalen 

er et oplæg til det fortsatte samarbejde mellem Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommune. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i de samme principper som i den første periode, men er væsentligt ændret 

på tre områder:

- Samarbejdet bliver organisatorisk forankret i Hjørring Kommune

- BCNF går fra at være et projekt til et fast tilbud

- Finansieringsmodellen ændres, så den baseres på kommunernes forbrug af ydelser i stedet for 

indbyggertal

Økonomisk har BCNF hidtil været baseret på en solidarisk finansieringsmodel, hvor den enkelte kommune 

har bidraget med et fast beløb til løsning af den fælles opgave. Kommunernes bidrag har været beregnet 

med kommunernes indbyggertal som fordelingsnøgle. 

Fremadrettet vil kommunernes bidrag, ifølge samarbejdsaftalen, basere sig på kommunernes forbrug af 

ydelser i BCNF. Det skal i begyndelsen af 2016 afklares, hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes. 

Fordelingen skal afspejle det faktiske træk på ressourcerne bedst muligt. 

Som en del af samarbejdsaftalen etableres en politisk følgegruppe, som består af udvalgsformænd fra 

udvalgene i de tre kommuner. Følgegruppen mødes en gang årligt og drøfter resultater, effekter og 

udviklingsbehov.

En række forhold forbliver på samme måde som hidtil. Der ændres således ikke væsentligt på ydelserne i 

BCNF, og der vil fortsat være en afdeling i både Hjørring og Frederikshavn. Det er en kommunal opgave, 

som ligger udenfor samarbejdet, at bidrage med de fysiske rammer til tilbuddet i kommunen.

Den normering, som beskrives i samarbejdsaftalen, er beregnet til at håndtere 180 aktive borgerforløb. 

Såfremt efterspørgslen efter behandling er markant større end dette, skal sagen drøftes i den 

tværkommunale styregruppe for at finde tværgående løsninger.
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Det samlede budget i samarbejdsaftalen svarer til budgettet for 2015 fratrukket Jammerbugt Kommunes 

andel. Der er i november 2015 213 aktive borgerforløb, og for at overholde behandlingsgarantien anbefaler 

styregruppen, at der tilføres yderligere en behandlerressource til BCNF. Ressourcerne til stillingen findes 

indenfor direktørens samlede område.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget

1) godkender samarbejdsaftalen for BehandlingsCenter Nordenfjord.

2) godkender, at der tilføres ressourcer til yderligere en behandler i BCNF.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Samarbejdsaftale 2016 BCNF (496652 - EMN-2013-00882)
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10 (Åben) Kvalitetsopfølgning Frit Valg 2015
Sags ID: EMN-2015-50309

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af Socialudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2014 om at iværksætte et målrettet 
og fokuseret tilsyn på hjemmeplejen jf. SEL § 83 i 2015 har Center for Social- og Sundhedsmyndighed nu 
modtaget den samlede afrapportering fra Revas ApS. 

I august 2015 blev første delrapport forelagt Socialudvalget, hvilket viste resultaterne frem til medio 2015. 
Nærværende afrapportering dækker de samlede resultater ved tilsynet i 2015.

Metode og fokusområder for tilsynet med hjemmeplejen
Overordnet har det fokuserede og skærpede tilsyn haft til formål at vurdere, hvorvidt borgeren får leveret de 
visiterede ydelser med den rette kvalitet.

Udover denne gennerelle vurdering har der været særligt fokus på:

 Om de udførende medarbejderes kvalifikationer modsvarer de krav, der er til ydelsernes udførelse 

og kvalitet.

 Om kvaliteten af og sikkerheden i hjælp til borgere med håndtering af deres medicin er i orden og i 

øvrigt i overensstemmelse med gældende regler og krav på området. 

I undersøgelsen har der været fokus på dels den borgeroplevede kvalitet og dels den konstaterbare kvalitet 
hos borgeren, der er blevet sammenholdt med Frederikshavn Kommunes ydelses- og kvalitetskatalog for 
området, leverandørkontrakter, lokale retningslinjer og de konkrete bevillinger til de omfattede borgere. 
Fokus har specielt været på borgeroplevet kvalitet. 

Der har været aflagt indledende besøg hos de tre private leverandører og hos stort set alle grupper hos den 
kommunale leverandør. 

Leverandør Antal borgere

IMS Service   29

Aktiv Hverdag   25

MG Service / Din Hjemmepleje   26

Frederikshavn Kommunes Hjemmepleje 110

I alt 190

Der har været aflagt besøg hos borgere der er visiteret efter: 
 Servicelovens § 83 Personlig og praktisk hjælp - frit valg, 

 Servicelovens § 83a rehabiliterende hjælp (Tidligere § 86 Længst Mulig I Eget Liv). Gennem flere år 

varetaget udelukkende af Frederikshavn Kommunes Hjemmepleje – frit valg fra oktober 2015

 Servicelovens § 85 Socialpædagogisk hjælp – der er ikke frit valg på denne ydelse.
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Nedenfor vil hovedkonklusionerne blive præsenteret i forhold til de tilsynsbesøg Revas ApS har udført ved 
de 4 leverandører. 

Hovedkonklusioner - Gældende for alle leverandører
Revas ApS er fremkommet med følgende hovedkonklusioner: 

Generelle konklusioner:
 Generel vurdering, at borgere modtager ydelser, de er visiteret til og i en acceptabel kvalitet. 

Kvalitetsniveau varierer, men specielt i det private kan Revas ApS konstatere, at kvaliteten hænger 
sammen med uddannelsesniveauet i medarbejdergruppen såvel som den ledelsesmæssige støtte på 
det faglige område.

 Generel vurdering, at medarbejdernes kvalifikationer modsvarer kravene til ydelsernes udførelse og 

kvalitet. Der er behov for, at der ved leverandørerne sker understøttelse af det faglige miljø gennem 

målrettet uddannelse, faglige forudsætninger og ledelsesmæssig tæt støtte.

 Samarbejde med de kommunale eksperter og andre interne og eksterne samarbejdspartnere fungerer 

fint.  

 Leverandørerne viser engagement omkring den rehabiliterende tilgang og flere eksempler på 

beskrivelser af, hvordan ydelserne omsættes til handling i samarbejde med borgerne. 

 Varierede medarbejderintroduktionsprogrammer og mål med disse hos leverandører.

 Større opmærksomhed på skriftlig dokumentation, herunder har medarbejderne brug for støtte til 

opgaven og systematisk ledelsestilsyn. 

 Kvalitet og sikring af hjælp til borgere med håndtering af deres medicin kan fortsat forbedres. Herunder 

skal de to privatleverandører sikre, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannede til at varetage 

opgaverne. 

 Det faglige miljø skal understøttes af de fysiske rammer på arbejdspladsen. 

 Der skal ske yderligere ensretning af niveauet for uddelegering. 

Fokusområder:
Den oplevede kvalitet:
Overordnet kan det fastlægges, at borgerne er tilfreds med hjælpen, de modtager og føler sig velorienteret 
om de indsatser, de er bevilget. De føler, de får den hjælp, der er lovet uanset tidspunktet i døgnet og har 
sjældent oplevet medarbejdere, der var udeblevet. Ydermere udtrykkes det, at der er stabilitet i leveringen 
såvel som, at stort set alle de adspurgte borgere føler de bliver inddraget i beslutninger om deres hjælp. 
Flere omfattet af §83a fortæller yderligere, at de er på vej til selvhjulpenhed. Borgere med nødkald bekræfter 
også, at de får den hjælp de har behov for

Det er dog ikke mange borgere, der kender deres kontaktperson og kun enkelte borgere kan sætte navn på 
medarbejdere, der ofte er inde i deres bolig. Herudover må det også konstateres, at der er behov for at 
klarlægge overfor borgeren, hvad en klage er, og hvordan klageprocessen er. 

Konstaterbar kvalitet:
Rengøringsstandarden er forventelig, og borgerne fremtræder som værende velplejede. Ydermere får 
borgerne hjælp flere gange dagligt. Der er god kontakt mellem medarbejdere og borgere, når en 
medarbejder har været inde hos borgere under tilsynet. Der opleves ydermere stor tilfredshed med hjælp, 
når en af ægtefællerne er raske nok til at hjælpe den anden, selvom dette medfører et pres på den 
hjælpende ægtefælle. 
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Det kan konstateres, at ingen af de adspurgte borgere kan referere til kvalitets- og ydelseskataloget eller 
fremvise en bevilling. Yderligere viser det sig, at flere borgere er bange for at tage kontakt til visitator grundet 
mulighed for at få reduceret den bevilligede tid. De færreste af de adspurgte borgere kendte til muligheden 
for fleksibel hjælp. Det kan ydermere konstateres, at det skriftlige kommunikationsmateriale ikke anvendes 
eller anvendes i begrænset omfang. Herudover er egenkontrol et punkt, der skal arbejdes med. 

Krav til medarbejderne: 
Der er et godt samarbejde mellem medarbejdere, planlæggere og ledelse. Medarbejderne giver udtryk for 
tilfredshed med arbejdet og føler sig godt udrustet til håndtering af de forskellige borgere. Der er yderligere 
blevet snakket med elever hos leverandørerne, der oplever en god introduktion, at de er omgivet af gode 
kollegaer såvel og ikke oplever pres i forbindelse med at prøve nye opgaver. Der er en fast mødestruktur, og 
ledelsen deltager så vidt muligt i gruppemøderne, hvilket gør, at medarbejderne oplever bedre trivsel og god 
dynamik i forholdet mellem både medarbejdere og borgere såvel som i forholdene mellem medarbejderne.  

Der er ved besøg hos private leverandører oplevet, at uuddannede medarbejdere har arbejdet med opgaver, 
de ikke er uddannet til både i og udenfor sommerferieperioden. 

Samarbejde med hjemmesygeplejerske:
Samarbejdet beskrives som godt, men der er behov for, at uddelegering ensartes med henblik på sikkerhed 
og effektivitet. 

Dokumentation:
Det skal hos alle leverandører sikres, at handleplanerne er justeret, så de beskriver aktuelle forhold og 
indsatser. Der skal være mere fokus på, at dokumentation sker i relevante standardfokusområder, og at 
daglige notater føres under relevante indsatser. Kommunale medarbejdere med bærbare computere har 
udtrykt, at de oplever, at der er bedre mulighed for dokumentation ved ledig tid. 

Medicinhåndtering: 
Generelt opleves at medarbejderne tager disse opgaver alvorligt. Dog anbefales det, at der sker en sikring 
af, at der er overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicinskemaet. Det anbefales at der kun 
er et medicinskema hos borger. Medarbejdergrupperne har forskellig praksis i forhold til kvittering for 
medicin. Hjemmesygeplejen kvitterer elektronisk og de andre medarbejdere kvitterer på papir. Dette kan 
gøre, at det elektronisk kan fremgå, at borgeren ikke har fået medicin, selvom dette har været givet. 

Sammenfatning og perspektivering
Ved gennemgangen af hovedkonklusionerne er der specielt to områder, hvor der med fordel kan være en 
øget opmærksomhed vedrørende udvikling hos alle leverandører, og ét punkt, der gælder de private 
leverandører:

1. Medicinhåndtering: Her kan der med fordel arbejdes på en ensartet procedure mellem 
hjemmesygeplejen og leverandøren af hjemmehjælp i forhold til medicingivning og dokumentationen 
herfor.

2. Fagligt miljø – fokus på intern læring: Tilsynsrapporteringen påpeger, at der med fordel kan arbejdes 
på, at der ved den enkelte leverandør skabes et bedre fagligt miljø, hvor intern læring og 
ledelsesmæssigunderstøttelse af dette kan skabe bedre udvikling og et generelt kompetenceløft. 
Dette er specielt væsentligt set i relation til den rehabiliteringsdagsorden, Frederikshavn Kommune 
har på hjemmehjælpsområdet, og er en forudsætning for, at leverandørerne kan optimere 
kompetencer og arbejdsgange med den størst mulige værdi. 

3. Uddannelsesniveau ved medarbejderne – de private leverandører: Tilsynet påpeger en udfordring 
ved de private leverandører vedrørende det uddannelsesmæssige niveau, hvor ikke alle 
medarbejdere enten har en social- eller sundhedsfaglig baggrund eller har en uddannelsesplan 
herfor. Dette er problematisk dels i forhold til at leve op til den indgåede kontrakt med 
leverandørerne for at sikre et ensartet højt fagligt niveau, og dels for at sikre udvikling generelt på 
området. 
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Overordnet er der således 3 konkrete fokusområder, hvor Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
igennem 2016 vil have en øget opmærksomhed for at sikre, at leverandørerne udvikler sig på de nævnte 
områder.

Leverandørerne er forpligtet til udover at arbejde med de tre nævnte fokusområder – individuelt at arbejde 
med de anbefalinger som er fremført i deres individuelle rapport.

Det skal endvidere bemærkes, at alle leverandører har haft deres egen tilsynsrapport og den generelle 
tilsynsrapport fra Revas ApS til høring. Der er alene modtaget høringssvar fra den kommunale leverandør. 
Svaret lyder: ”Ingen kommentarer til de fremsendte rapporter”.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Udvalg: Ældrerådet   Dato: 05-01-2016

Ældrerådets (ÆR) høringssvar:
ÆR noterer sig, at de private leverandører fortsat mangler uddannelse af personalet – herunder mangel på 
uddannelsesplan.

ÆR mener, at der bør udarbejdes en handleplan for opfølgning på en lang række områder f.eks. borgernes 
manglende kendskab til:

 Kontaktperson

 Ydelseskatalog

 Fleksibel hjemmehjælp

 Klageadgang

 Skift af leverandør

ÆR ser frem til en handleplan, der gør det muligt at følge op på de forskellige kritikpunkter.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

 at Socialudvalget får rapporten præsenteret og gennemgået på mødet af
REVAS ApS

 at Socialudvalget drøfter rapportens indhold og konklusioner
 at Socialudvalget tager rapporten til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016
Indstillingen tiltrædes uden yderligere kommentarer.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes. Udvalget bemærker REVAS’ tilkendegivelse af, at kvaliteten på



Side 27

fritvalgsområdet i Frederikshavn Kommune ligger i den gode ende sammenlignet med andre kommuner.
Udvalget noterer sig, at der iværksat forbedringstiltag med udgangspunkt i undersøgelsen.
Der udsendes en pressemeddelelse.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 2015 Hovedrapport for kvalitetsopfølgning af leverancer fra private og kommunanale 
leverandører (498477 - EMN-2015-50309)
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11 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet 

niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 

2013, 2014 samt de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med 

oktober 2015 vist pr. måned.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i 

løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på 

grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). 

Alle ansatte er omfattet af statistikken - eksklusiv medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

3. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)
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12 (Åben) Tilsynspolitik for 2016
Sags ID: EMN-2015-50298

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2012 har det været lovpligtigt for kommunerne at vedtage og offentliggøre en tilsynspolitik på 

hjemmehjælpsområdet. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes årligt, og tilsynspolitikken for 2016 

skal således godkendes og offentliggøres primo 2016. Tilsynspolitikken for 2012 var udformet som en politik, 

der indeholdt nogle politisk fastlagte rammer for formål, fokuspunkter, metoder og aktører, som 

administrationen kunne tilrettelægge årets tilsyn ud fra. Politikken blev videreført i 2013, 2014 og 2015. Det 

foreslås derfor, at denne model også videreføres i 2016.

Fremstilling af sagen

I de foregående år har det vist sig hensigtsmæssigt at have en tilsynspolitik, der fastlægger rammerne for 

tilsynet, men som ikke angiver hvilke specifikke tiltag, der iværksættes. På denne måde bliver det muligt for 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed at tilrettelægge tilsynet ud fra indkomne oplysninger, der peger i 

retning af særlige vigtige fokusområder.

Tilsynet har i 2015 omfattet et fokuseret og målrettet tilsyn på fritvalgsområdet, der har været udført af Revas 

ApS, hvor både kvantitative og kvalitative metoder har været benyttet. 

Dertil har der været iværksat systematiske revisiteringer af de borgere, der modtager praktisk hjælp og 

personlig pleje. Dette har primært været iværksat med henblik på at sikre, at borgeren får den rette hjælp, i 

forhold til de behov som borgeren har på baggrund af den aktuelle funktionsnedsættelse. Dette er for det 

første sket direkte ved, at en del borgere er blevet reguleret i den tildelte hjælp. For det andet er det indirekte 

sket ved, at leverandørerne er blevet mere opmærksomme på at vurdere og melde til visitationen, når 

borgerens funktionsniveau ændrer sig, så borgeren får behov mere eller mindre hjælp end den visiterede.

Herudover er der gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i 2015. Dette er en 

tilbagevendende undersøgelse jf. den indgåede kontrakt mellem Frederikshavn Kommune og 

leverandørerne af SEL § 83 ydelser på fritvalgsområdet.

  

Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne oplysninger om 

interessante fokusområder eller specifikke leverandører.

Oplysningerne kommer fra klager, henvendelser, tidligere tilsynsaktiviteter og lignende. Det anbefales derfor, 

at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende form, således at tilsynets elementer løbende kan 

tilrettelægges i forhold til de oplysninger og forhold, som Center for Social- og Sundhedsmyndighed bliver 

opmærksom på.
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Konkret i 2016 vil der blive fokuseret på følgende områder som fremhævet i Kvalitetsundersøgelsen for 

fritvalgsområdet i 2015:
 Medicinhåndtering
 Fagligt miljø – fokus på intern læring 

 Uddannelsesniveau ved medarbejderne – de private leverandører 

Opfølgning vil blandet andet ske med inddragelse af ekstern konsulent.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at et særligt fokusområde i tilsynet på plejeboligområdet i 2016 vil blive 

maden i Lev-Bo enhederne. Her vil konsulentfirmaet Revas ApS, der har opgaven med at udfører det 

lovpligtige tilsyn, have et særligt fokus på dette område i sin afrapportering til Frederikshavn Kommune.  

Vedlagt sagen er beslutningsoplæg til Tilsynspolitikken for 2016.

Sagen er sendt til hørring i Ældreråd og Handicapråd.

Udvalg: Ældrerådet   Dato: 05-01-2016

ÆR tilslutter sig Tilsynspolitikken med de anførte fokusområder. 
ÆR afventer fortsat en tilbagemelding på, hvornår den særskilte rapport om maden i Leve-Bo miljøerne 

forventes færdig.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Tilsynspolitikken 2016 til Socialudvalgets beslutning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Tilsynspolitikken for 2016 godkendes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

6. Tilsynspolitik 2016 (496971 - EMN-2015-50298)
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13 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Udvalget beslutter at afholde dialogmøde med samarbejdsgruppen.
Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.
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