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1 (Åben) Takstreduktioner på det specialiserede socialområde
Sags ID: EMN-2010-01016

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé

KKR Nordjylland har haft iværksat et takstanalysearbejde, der omhandler de 

specialiserede botilbud i regi af rammeaftalen. KKR Nordjylland har på den baggrund 

besluttet at anbefale, at udgifterne til rammeaftaleområdet skal sænkes med 2 pct. i 2017 

og i alt med 5 pct. i 2020. 

Der er lagt op til, at udgiftsreduktionen skal udmøntes, så både myndighed og leverandør 

får et ansvar for reduktionerne. Den Administrative Styregruppe (DAS) har i den 

forbindelse udarbejdet en model for udgiftsreduktionen, hvor der stilles forslag om, at 

halvdelen af udgiftsreduktionen kan ske gennem en generel takstreduktion, og den anden 

halvdel kan findes gennem en tættere dialog mellem myndighed og driftsherre, fx mere 

målrettet visitering.

Der stilles forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal bidrage til en 

reformulering af retning og vision for det specialiserede socialområde, der kan være med 

til at understøtte og konkretisere forslag til, hvordan takstreduktioner kan realiseres for de 

omfattede tilbud i Frederikshavn Kommune. 

Takstanalysens resultater og hovedkonklusioner

Takstanalysearbejdet består først og fremmest af en casebaseret takstanalyse med 12 

konkrete cases fra henholdsvis børneområdet (døgntilbud til børn og unge med 

vidtgående handicaps inklusive aflastningsophold samt børn og unge inden for 

autismespektret inklusive aflastningsophold) og voksenområdet (botilbud til hhv. borgere 

med sindslidelse, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og autismespektrum 

forstyrrelser). Frederikshavn Kommune har været tovholder for arbejdsgruppen 

vedrørende voksne med sindslidelse og erhvervet hjerneskade, hvor der er bidraget til 

casemateriale fra bl.a. SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) og Mariested samt tilsvarende 

tilbud i Aalborg og Region Nordjylland.

Efter den casebaserede takstanalyse, som fremviste meget usikre konklusioner på et 

forholdsvist smalt grundlag, er der efterfølgende lavet en udvidet takstanalyse. Den 

udvidede takstanalyse er kun lavet for de områder, hvor der var forholdsvis stor forskel i 

taksterne kommunerne imellem. Det var der særligt på området for erhvervet hjerneskade 

for voksne, børn og unge med vidtgående handicaps og børn og unge med autisme. De 

nedsatte arbejdsgrupper i den udvidede takstanalyse har haft fokus på andre kommuners 

serviceniveau og visitationspraksis i sammenlignelige botilbud. Frederikshavn Kommune 

har været tovholder på arbejdsgruppen vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade, 
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hvor SCN og Attruphøj i Aalborg Kommune har indgået i en sammenligning med 

tilsvarende tilbud i hhv. Århus og København. 

For nærmere detaljer om de forskellige analyserapporter henvises der til KKR’s 

behandling af takstanalysen den 12. februar 2016:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76730/cf_202/Referat_af_m-

de_i_KKR_Nordjylland_den_12.PDF samt bilag med KKR´s sagsfremstillinger om 

takstanalysens resultater (se bilag).

Takstanalysen har, som det allerede er nævnt, en række forbehold i forhold til det 

forholdsvis begrænsede casemateriale, som efterfølgende er afsæt for en udvidet 

takstanalyse, hvor konkrete botilbud sammenlignes med henblik på serviceniveau og 

visitationspraksis. Arbejdsgrupperne fremkommer dog med en række faglige 

anbefalinger, som Den Administrative Styregruppe samler i nedenstående anbefalinger:

 Fortsættelse og optimering af arbejdet med takstdifferentiering 

 Fokus på sammenhængen mellem indsatser og formål, herunder perspektiver i 

forhold til aflastning 

 Undersøgelse af muligheden for at indføre udredningsværktøj på børneområdet 

 Øget fokus på et ensartet serviceniveau, samt at det tilpasses borgerens behov 

og muligheder. 

Indblik - udvikling i køb af botilbudspladser på det specialiserede voksenområde i 

Frederikshavn

For Frederikshavn Kommune kan takstanalysen bruges som et afsæt for at få lavet en 

nærmere analyse af serviceniveau og visitationspraksis i forhold til egne botilbud, men 

også i forhold til de botilbudspladser som kommunen køber eksternt. Når man ser på den 

samlede opgørelse over kommunens køb af botilbudspladser på det specialiserede 

socialområde – inklusive egne pladser – ses der en svag stigende tendens henover 

årene 2010 til 2015. Stigningen i køb af botilbud er sket samtidigt med, at der 

forholdsmæssigt er sket reduktioner i forhold til udgifterne til køb og salg – og imens 

kommunen har udvidet ”tilbudsviften” med flere egne kommunale botilbud som fx SCN og 

Koktvedstien. 

Takstanalysen kan således være en god anledning til se på, hvordan kommunens 

serviceniveau og visitationspraksis er udviklet på området, og om der i lyset af 

takstanalysens anbefalinger er anledning til at reformulere vision og retning på området 

med henblik at få endnu større fokus på effekt, ressourceudnyttelse og kvalitet i 

botilbuddene. 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76730/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Nordjylland_den_12.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76730/cf_202/Referat_af_m-de_i_KKR_Nordjylland_den_12.PDF
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Forslag til realisering af takstreduktioner samt retning for det specialiserede 

socialområde  

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem takstreduktioner og en mere målrettet 

visitation på det specialiserede socialområde, anbefales det, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis myndighed og driftsherre (udfører). 

Arbejdsgruppen skal bidrage til en reformulering af retning og vision for det 

specialiserede socialområde, som dels kan understøtte en realisering af takstreduktioner 

på området, samtidig med at borgerne skal opleve at få mere målrettede visiterede 

indsatser tilpasset deres konkrete behov.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

 At Socialudvalget godkender, at administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, 

der skal bidrage til en reformulering af retning og vision på det specialiserede 

socialområde, der kan være med til at understøtte den af KKR anbefalede 

takstreduktion med i alt 5 pct. i 2020.

 At arbejdsgruppens oplæg præsenteres for Socialudvalget med henblik på 

drøftelse og endelig beslutning af de tiltag, arbejdsgruppen foreslår iværksat.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Handicaprådet er bekymret over, at der i det hele taget skal skæres, men tiltræder i øvrigt 
indstillingen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag

 BILAG KKR sagsfremstillinger - Takstanalyse på det specialiserede 
socialområde (1415072 - EMN-2010-01016)
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2 (Åben) Dokumentation med borgeren i centrum
Sags ID: PRJ-2016-00058

Sagsbehandler: Søren Peter Gunge

Ansvarligt center: IT Projekt og Digitalisering

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling
Orientering om omlægning af dokumentationspraksis på ældreområdet 

Alle landets kommuner står overfor en omlægning af dokumentationspraksis på 

ældreområdet, som betyder, at dokumentationen i højere grad end nu skal udføres med 

borgeren i centrum. Formålet er at bidrage til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i 

den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger. Samtidigt 

med, at der skabes valid ledelsesinformation, der kan anvendes til prioritering, 

kvalitetsudvikling og styring. 

Omlægningen af dokumentationspraksis indebærer, at der indføres nye fælles begreber, 

og en ensartet dokumentationsmetode, som skal anvendes i dokumentationen på såvel 

servicelovs- som sundhedslovsområdet. Den dokumentation, der udarbejdes vedrørende 

en borgers hjælp og pleje, bliver samlet i et nyt fælles modul i Frederikshavn Kommunes 

omsorgssystem. Det bliver dermed lettere at opnå et overblik over dokumentationen 

vedrørende borgeren og det bliver lettere at dele, genanvende og opdatere 

dokumentationen for det personale, der er involveret i borgerens hjælp og pleje. 

Samtidigt bliver dokumentationen forenklet og baseret på strukturerede registreringer, 

hvilket betyder, at personalet ikke skal skrive så meget som det er tilfældet i dag. 

Anvendelsen af struktureret dokumentation giver bedre muligheder end i dag for at skabe 

ledelsesinformation til brug ved prioritering, kvalitetsudvikling og styring.

Med denne omlægning af dokumentationspraksis indføres der en ny fælleskommunal 

dokumentations-metode, kaldet Fælles Sprog III. Ved Økonomiaftalen for 2014 har KL 

tiltrådt de fællesoffentlige strategier ”Digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017” og 

”Digital velfærd 2013-2017” og forpligtiget kommunerne til at implementere Fælles Sprog 

III inden udgangen af 2017. Frederikshavn Kommune er indplaceret i den første af i alt tre

implementeringsbølger i KL’s bølgeplan for implementering af Fælles Sprog III. I første 

omgang er hjemmepleje (SEL §83), rehabilitering (SEL §83a), aflastning og afløsning 

(SEL §84), træning (SEL §86) og hjemmesygepleje (SUL §138) omfattet af Fælles Sprog

III. Senere vil Fælles Sprog III blive udvidet til at omfatte yderligere områder.

For at kunne gennemføre denne omlægning er det nødvendigt, at anskaffe og 

implementere et nyt visitations- og dokumentationsmodul til Frederikshavn Kommunes 

omsorgssystem (Vitae Suite) samt at afholde udgifter til projektledelse og til uddannelse. 
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Dette modul er stadig under udvikling og det er derfor endnu ikke muligt, at fastlægge 

omkostningerne, men der vil snarest muligt blive udarbejdet et budget. 

Der er etableret en projektorganisation med henblik på at forberede og gennemføre 

denne omlægning af dokumentationspraksis. Der er tale om en større forandringsproces, 

som omfatter Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Center for Sundhed og Pleje 

samt de private leverandører på frit valgs området. 

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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3 (Åben) Tilsynsrapporter på handicap- og psykiatriområdet 2016
Sags ID: EMN-2013-00815

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling
Siden 2015 er Socialudvalget halvårligt blevet præsenteret for en kort beskrivelse af de 

tilsynsrapporter, som er modtaget på handicap- og psykiatriområdet i den forgangne 

periode. I det følgende præsenteres de tilsynsrapporter, som er modtaget i første halvdel 

af 2016.

Tilsynene er foretaget af henholdsvis Socialtilsyn Nord og Revas. Socialtilsyn Nord 

varetager tilsynsopgaven i forhold til godkendelse og tilsyn med Frederikshavn 

Kommunes botilbud på handicap- og psykiatriområdet, mens Revas fører tilsyn med 

aktivitets- og samværstilbud og dagtilbud.

I første halvdel af 2016 har Socialtilsyn Nord udarbejdet tilsynsrapporter for 

Bofællesskaberne, SCN Anholtvej og Mariested. Revas har lavet tilsynsrapporter for 

Dagtilbuddet Loftet på Knivholt, Nordstjernen, Støttecenter Sæby og Støttecenter 

Skagen. I det følgende gennemgås tilsynsrapporternes hovedkonklusioner.

Om Bofællesskaberne vurderer Socialtilsyn Nord, at tilbuddets daglige drift varetages 

kompetent, og at der er et bæredygtigt balanceforhold mellem pris og kvalitet i forhold til 

målgruppens behov. Der gøres dog også opmærksom på, at omorganiseringer de 

seneste år har skabt utryghed blandt medarbejdere og pårørende. Ligeledes vurderes 

det, at investeringer i personalets kompetenceudvikling ikke kan være mindre.

Socialtilsyn Nord vurderer omkring SCN Anholtvej, at målgruppen profiterer af tilbuddets 

faglige tilgange og metoder. Tilsynet vurderer, at der er fagligt kompetente og 

engagerede ledere og medarbejdere, og at medarbejderne formår at udnytte 

personalegruppens tværfaglighed til at højne den faglige indsats. Socialtilsynet vurderer 

dog også, at personalegennemstrømningen er væsentligt højere end i sammenlignelige 

tilbud, hvorfor der er givet en lav bedømmelse på dette punkt. Ligeledes kritiserer tilsynet, 

at foretagne magtanvendelser ikke er sendt til Socialtilsynet. Der er efterfølgende lavet en 

procedure for dette punkt.

Socialtilsyn Nords samlede vurdering af Mariested er, at det er et velfungerende tilbud, 

hvor borgerne støttes i forhold til at have så struktureret en hverdag som muligt. Langt de 

fleste indikatorer bedømmes som i meget høj grad opfyldt og kun dokumentation og 

opfølgning på magtanvendelser vurderes som opfyldt i lav grad.
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Foruden tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Nord, er der i første halvdel af 2016 modtaget 

rapporter omkring fire uanmeldte tilsyn foretaget af Revas på aktivitets-og samværstilbud 

i Frederikshavn Kommune.

Revas vurderer omkring Nordstjernen i Skagen, at målgruppen for tilbuddet er meget 

forskelligartet, da man dækker et stort lokalområde. Revas vurderer dog, at dette 

håndteres forsvarligt, og at brugerne tilhører målgruppen for tilbuddet. Medarbejderne 

udtrykker stor tilfredshed med arbejde og samarbejde og vurderes at være klædt på til 

opgaven. Revas påpeger dog, at fraværet af ekstern supervision risikerer at påvirke 

fagligheden på længere sigt.

Revas beskriver om Loftet på Knivholt, at de oplever en nærværende, anerkendende og 

tålmodig omgang med borgerne, og at stemningen er rar og rolig. Både borgere og 

medarbejdere giver ligeledes udtryk for tilfredshed. De fysiske rammer beskrives som 

trange, men dog grundlæggende velegnede til formålet.

I rapporten omkring Støttecenter Sæby bemærker Revas, at fremmødet af borgere er 

lavt, idet det daglige antal borgere ligger mellem 1 og 6. Det vurderes, at der gøres en 

relevant indsats i forhold til dette. Både medarbejdere og brugere giver udtryk for 

tilfredshed og trivsel, ligesom medarbejdere og ledere beskrives som kompetente.

Endelig beskriver Revas i rapporten omkring Støttecenter Skagen, at både brugere og 

borgere udtrykker tilfredshed. Brugerne giver udtryk for, at de oplever medarbejderne 

som anerkendende og i øjenhøjde. Omkring den skriftlige dokumentation beskriver 

Revas, at handleplanerne er ordentlige i tonen og retningsgivende for indsatsen, men der 

bør være opmærksomhed på, at de er opdaterede, idet dette ikke altid er tilfældet i det 

materiale, som er gennemgået i forbindelse med tilsynet. 

Sagen sendes til Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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4 (Åben) Uvisiteret adgang til aktivitetstilbud i Socialpsykiatrien
Sags ID: EMN-2016-02769

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens § 104 skal kommuner tilbyde aktivitets- og samværstilbud til 

personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer. Aktivitets- og samværstilbud kan ifølge lovgivningen både være visiteret og 

uvisiteret, men er på nuværende tidspunkt alene visiteret i Frederikshavn Kommune. 

Socialudvalget bedes tage stilling til et forslag om, at der fremover skal være uvisiteret 

adgang til aktivitets- og samværstilbud i Socialpsykiatrien som supplement til den 

nuværende praksis.

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkelte borgers livskvalitet i 

hverdagen, og retter sig især imod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i 

fællesskab. I Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune foregår aktiviteterne på de tre

støttecentre i Skagen, Sæby og Frederikshavn.

Lovgivningen lægger op til, at den enkelte kommune kan beslutte, om aktivitets- og 

samværstilbuddene skal være visiterede, uvisiterede eller en kombination. På nuværende 

tidspunkt er der i Frederikshavn Kommune alene adgang til støttecentrene med 

forudgående visitation. 

Det betyder, at borgere, for at benytte støttecentrene, skal vurderes at falde indenfor det, 

som i lovgivningen beskrives som målgruppen for et aktivitets- og samværstilbud og at 

borgerne gennemgår en kort visitationsprocedure.

Socialpsykiatrien vurderer, at det i forhold til nogle borgere vil give mulighed for at sætte 

ind med hjælp tidligere, hvis der bliver mulighed for også at komme i støttecentrene uden 

forudgående visitation. Det er oplevelsen, at der på nuværende tidspunkt er borgere, som 

ikke er tilstrækkeligt dårlige til at blive visiteret til et tilbud, men som vil have gavn af at 

kunne komme i støttecentrene. 

På nuværende tidspunkt er der risiko for, at borgere skal gå og afvente, at de bliver 

dårlige nok til at komme i betragtning til visitation til støttecentrene eller § 85-støtte. 

Socialpsykiatrien ser derfor et potentiale i, at kommunens støttecentre fremadrettet får 

mulighed for også at modtage borgere uvisiteret. 
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Den uvisiterede adgang vil give mulighed for at nå borgere tidligere og dermed 

forebygge, at nogle bliver så dårlige, at de på et senere tidspunkt skal visiteres til § 85-

støtte eller mere omfattende støtte eksempelvis i regi af Psykiatrien i Region Nordjylland. 

Det er ikke tanken, at den uvisiterede adgang skal betyde, at flere borgere skal benytte 

støttecentrene, men at borgerne i målgruppen vil kunne hjælpes tidligere og via et mindre 

indgribende tilbud.

Aktiviteterne i støttecentrene tilrettelægges efter principper om hjælp til selvhjælp, hvilket 

blandt andet betyder, at borgere også hjælper andre borgere. Derfor forventes det, at 

uvisiterede borgere vil kunne bidrage med ressourcer og overskud til at hjælpe andre til 

glæde for alle. Samtidig forventes det, at den uvisiterede adgang gør, at § 104 bliver et 

mere tilgængeligt og åbent tilbud for det omkringliggende samfund, og at en afledt positiv 

effekt vil være større mulighed for rekruttering af frivillige og at viften af aktiviteter øges.

Uvisiteret adgang til støttecentrene vil ikke være forbundet med øgede udgifter.

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget sender sagen til høring i 

relevante råd og MED-udvalg forud for politisk behandling.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Handicaprådet anbefaler Socialudvalget at tiltræde forslaget.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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5 (Åben) Orientering om ændring af embedslægetilsyn
Sags ID: EMN-2016-01931

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence
SOU/SUU

Sagsfremstilling
Folketinget vedtog d. 3.6.2016 lovforslaget om ændring af sundhedsloven og andre love 

vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn mv.

Lovændringen betyder blandt andet ændringer i det årlige tilsyn i plejeboliger, og at 

embedslægebegrebet forsvinder. Lovændringen betyder også, at Styrelsen for 

Patientsikkerhed fremover får en række nye muligheder.

Styrelsen kan fremadrettet:

 forbyde sundhedspersoner at udøve faglig virksomhed, mens en tilsynssag 

undersøges

 fratage autorisation fra læger og andre sundhedspersoner, der har fået 

inddraget deres autorisation i udlandet

 få videregivet oplysninger fra bl.a. lægemiddeladministrationsregistret om 

den enkelte læges medicinordinationer mv.

Da ændringerne stadig er forholdsvis nye, har hverken Styrelsen for Patientsikkerhed 

eller andre instanser givet mange oplysninger om, hvad ændringerne kommer til at 

betyde i praksis. Det er derfor kun nogle overordnede betragtninger om ændringerne, der 

vil blive fremstillet i nedenstående. Området følges naturligvis løbende, når der kommer 

nye oplysninger om procedure.

Risikobaseret tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene 

og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Dette generelle tilsyn sker 

reaktivt. På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, 

oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager mv. beslutter Styrelsen, om 

der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag og eventuelt føres tilsyn.

Tidligere har embedslægen været forpligtet til én gang årligt at lave uanmeldt 

tilsynsbesøg vedr. de sundhedsmæssige forhold på plejecentre. Med lovændringen 

bortfalder dette tilsyn pr. 1. juli 2016. Der bliver i stedet pr. 1. januar 2017 indført et 

risikobaseret tilsyn, som plejeboligerne fremadrettet vil være omfattet af.
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Der foreligger endnu ikke konkrete oplysninger om, hvordan de risikobaserede tilsyn vil 

blive udvalgt eller gennemført i praksis. Det fremgår dog af lovforslaget, at der ved 

tilrettelæggelsen af de risikobaserede tilsyn vil blive udvalgt temaer, risikoområder og 

behandlingssteder ud fra en risikovurdering af, hvor der er de største risici for 

patientsikkerheden. Som eksempler på temaer nævnes sektorovergange, 

fejlmedicinering og præhospital virksomhed. Det nævnes i lovforslaget, at der vil blive lagt 

vægt på områder, hvor der er høj risiko for svigt, og hvor konsekvenserne af fejl og 

mangler kan være alvorlige. Desuden vil der blive taget hensyn til behandling af særligt 

svage eller sårbare grupper.

Med indførelse af det risikobaserede tilsyn vil målgruppen, der kan modtage tilsyn, blive 

udvidet, da alle steder, hvor der leveres sundhedslovsydelser, vil være omfattet.

Følgende behandlingssteder vil være omfattet af det risikobasserede tilsyn: 

sygehusenheder, klinikker, praksisser, plejecentre, plejehjem, bosteder, sundheds- eller 

genoptræningscentre og andre behandlingssteder, hvor sundhedspersoner udøver 

behandling. For Frederikshavn Kommune betyder det, at tilsynet vil blive mere 

omfattende, da områder, der ikke tidligere har modtaget tilsynsbesøg, vil være i 

målgruppen fremover. Det gælder eksempelvis sygeplejen, træningsområdet og 

bosteder.

Med det risikobaserede tilsyn vil langt fra alle steder modtage tilsyn indenfor en kort 

årrække. De behandlingssteder, der efter de tidligere regler var omfattet af de 

frekvensbaserede tilsyn, vil modtage færre tilsyn, mens de øvrige behandlingssteder vil 

modtage flere.

Bortfald af betegnelsen ”Embedslæger”

Betegnelsen ”Embedslæger” bortfalder med lovændringen pr. 1. juli 2016, men det har 

ingen betydning for de myndighedsopgaver, som Styrelsen for Patientsikkerhed skal 

varetage. Af forarbejdet til loven fremgår det, at en del af baggrunden for, at betegnelsen 

bortfalder, er et ønske om at sikre, at Styrelsen for Patientsikkerheds opgaver fremgår 

tydeligt af lovgivningen. Betegnelsen ”embedslæge” har tidligere skabt forvirring, da det i 

nogle tilfælde er blevet opfattet som en selvstændig myndighed i stedet for en 

organisatorisk del af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 20-10-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.
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Udvalg: Ældrerådet Dato: 24-10-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte Dorthe Smidt.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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6 (Åben) Drøftelse af muligheder for indsats til forebyggelse af 
udadreagerende adfærd hos demente borgere i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01774

Sagsbehandler: Birgitte Kvist

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SOU

Sagsfremstilling
Gennem de seneste år har det været nødvendigt at finde tilbud til 4-5 borgere med 

demens og udadreagerende adfærd enten udenfor Frederikshavn Kommune eller med 

særlig støtte på demenspladser i kommunen. Derfor har der været undersøgt forskellige 

muligheder for at bibeholde disse borgere i Kommunen bl.a. på specielt indrettede 

enheder, men med Socialstyrelsens udgivelse fra 2015: ”Guide til forebyggelse af 

udadreagerende adfærd hos personer med demens i plejeboliger” er anbefalingen en 

tidlig indsats og forebyggelse af udadreagerende adfærd hos demente frem for flytning af 

borgeren. Dette falder i god tråd med ønsket om at beholde borgere med demens i 

kommunen.

Gruppeleder Trine Olesen deltager i mødet, og vil orientere om de fremtidige indsatser på 

demensområdet i Frederikshavn Kommune.

Gruppeleder Trine Olesen deltager efterfølgende i Ældrerådets møde.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter problematikken 

vedrørende udadreagerende borgere med demens.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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7 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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