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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2014-00674
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen til mødet den 4. januar 2016

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder 
samt Jørgen Tousgaard

Bilag
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2 (Åben) Godkendelse af referat fra forrige møde
Sags ID: EMN-2014-00674
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 23. november 2015

Indstilling
At referatet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Referatet godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder 
samt Jørgen Tousgaard

Bilag
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3 (Åben) Orientering fra Tilgængelighedsudvalget
Sags ID: EMN-2014-00676
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering fra Tilgængelighedsudvalget v/Rikke Løgtved Bruus
a) Genoptagelse af sagen ”Fødevarermesse på Knivholt”

b) Genoptagelse af sagen ”Nyt hold på Master i Universelt design og Tilgængelighed”

c) Opstart af tjekliste til vurdering af Tilgængelighed

d) Nye lokalplaner.
· Udvidelse af Frederikshavn Havn – Etape 1, FRE.H.14.08.03
· Udvidelse af Frederikshavn Havn – Kommuneplan tillæg nr. 15.11

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ingen bemærkninger.

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

Bilag
e) Referat fra Tilgængelighedsudvalgsmødet d. 14. december 2015 (752210 

- EMN-2014-00676)
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4 (Åben) Orientering til-fra medlemmerne, sekretariatet 
Sags ID: EMN-2014-00675
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Information fra Rådets medlemmer:
 
 
 
 
Information fra Handicaprådets sekretariat:

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Formanden: Fremtidigt vil der blive sat et punkt om budgetlægning på dagsordenen 
midtvejs i året - juni/eller august. 
Vi vil yderligere lave et årshjul, hvoraf årligt tilbagevendende punkter vil fremgå

Ingen bemærkninger fra medlemmer/ sekretariat.

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

Bilag
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5 (Åben) Ændring i Handicaprådets sammensætning 2016
Sags ID: EMN-2014-01072
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
I Forretningsorden for Frederikshavn kommunes Handicapråd, vedtaget 1. 
december 2014 i Handicaprådet § 3, står, at
•2 medlemmer udpeges af og blandt byrådets medlemmer 
•3 medlemmer udpeges af byrådet blandt kommunens medarbejdere 
•5 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer (DH). 
 
Der udpeges efter samme retningslinier, en personlig stedfortræder for hvert 
medlem af rådet, som deltager i rådets møder, hvis det ordinære medlem 
ikke kan deltage.
Rådets sammensætning er pt.:
 
Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer
Medlemmer Personlige stedfortrædere
Aksel Jensen (formand) Børge Bondeven Frederiksen
Jette Bruun Christensen Mona Petersen
Betina Hansen Steen Jørgensen
Susanne Jensen Gurli Nielsen
Irene Hjortshøj Birthe Pedersen
 
Repræsentanter for Frederikshavn Kommune
Helle Madsen Pia Karlsen
Jørgen Tousgaard Bent H. Pedersen
Rikke Løgtved Bruus Dorthe Smidt
Helle Bruun Andersen Inge-Lise Jakobsen
Dorte Svendsen Karsten Kamstrup
 
 
 
Administrationen indstiller, at afdelingsleder Inge-Lise Jakobsen indtræder 
som medlem i handicaprådet i stedet for Helle Bruun Andersen, og at Helle 
herefter bliver personlig stedfortræder for Inge-Lise.
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Indstilling
At indstillingen fra administrationen tiltrædes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen fra administrationen godkendes.

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

Bilag
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6 (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. 
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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.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Kvalitetskataloget for 2016 på de nævnte 
områder til Socialudvalgets drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen anbefales uden yderligere bemærkninger.

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

Bilag
f) 168090-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Praktisk Hjælp (409098 - EMN-

2015-50178)
g) 168089-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Personlig Pleje (409097 - EMN-

2015-50178)
h) 168085-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Generel information (409094 - 

EMN-2015-50178)
i) 168087-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Genoptræning (409095 - EMN-

2015-50178)
j) 168088-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Madservice (409096 - EMN-

2015-50178)
k) 168083-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Vedligeholdelsestræning (409093 

- EMN-2015-50178)
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7 (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.
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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.

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.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Tilsynspolitikken 2016 til 
Socialudvalgets beslutning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

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

Bilag
 Tilsynspolitik 2016 (496971 - EMN-2015-50298)



Side 13

8 (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.
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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.

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.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Tilsynspolitikken 2016 til 
Socialudvalgets beslutning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

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

Bilag
 Tilsynspolitik 2016 (496971 - EMN-2015-50298)
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9 (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.
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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

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.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om 
”Klippekortsordningen på SEL §83 området” til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

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:
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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. 

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. 
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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 
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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. 

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.

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:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes uden yderligere kommentarer.

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

Bilag
 2015 Hovedrapport for kvalitetsopfølgning af leverancer fra private og 

kommunanale leverandører (498477 - EMN-2015-50309)



Side 23

11 (Åben) Orientering om organisationsændringer i Center for Sundhed og 
Pleje
Sags ID: EMN-2014-01012
 
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU/SOU/ÆR/HR

Sagsfremstilling

Baggrund
I Center for Sundhed og Pleje er det væsentligt, at der er fokus på kerneopgaven, som er den effektive og 
sammenhængende indsats, der ydes for den enkelte borger. 
Når der arbejdes med kerneopgaven er det vigtigt, at alle ser hinanden og arbejder som hinandens 
forudsætninger i et tværfagligt samarbejde. 
Ligeledes skal der hele tiden arbejdes med, at organisationen har en driftssikker økonomi

For at understøtte dette, gennemføres der følgende organisationsændringer i Center for Sundhed og Pleje:

Organisationsændring for hjemmepleje og sygepleje
Der foretages en ændring, så:

 Hjemmeplejegrupperne samles i 7 større enheder.
 Sygeplejegrupperne deles op i 7 grupper og flytter tættere på den enkelte hjemmeplejegruppe - med 

det formål at knytte tættere relationer.

Hjemmeplejegrupperne samles i større enheder, for at geare grupperne til fremtiden og sikre større 
fleksibilitet. Igennem de sidste par år har Center for Sundhed og Pleje oplevet et generelt fald i antallet af 
visiterede timer Dette kan mærkes i alle nuværende hjemmeplejegrupper. Det er svært at få enderne til at 
hænge sammen, og der er i stadigt stigende grad behov for at se på tværs af grupperne for at kunne løse 
opgaven.  Der er ikke lagt op til, at der skal ske en fysisk flytning af hjemmeplejegrupperne.

Sygeplejerskerne flyttes tættere på hjemmeplejegrupperne for at styrke samarbejdet. Det betyder ikke, at det 
skal blive som ”i gamle dage”.  Sygeplejerskerne skal ud og samarbejde med den enkelte plejegruppe og 
samtidigt arbejde på tværs af kommunen, således at det generelle kompetenceniveau løftes. 
Sygeplejen skal fortsat samarbejde på lige fod med de private leverandører af hjemmepleje.

Det anerkendes, at sygeplejen har fået et generelt kompetencemæssigt løft, ved den sammenlægning til 
større faggrupper, der skete i 2014. Sygeplejen har udviklet sig rigtig meget på det tværfaglige samarbejde, 
faglig sparring og koordinering. 
Disse kompetencer skal fastholdes i de enkelte - fremadrettede mindre - grupper, ved at tænke på tværs af 
kommunen, ift. erfaringsudveksling, kompetenceudvikling mv. 

Ændringen træder i kraft pr. 1. februar 2016.

Organisationsændring for Trænings- og Sundhedscentrene
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet, at kommunens Trænings- og 
Sundhedscentre sammenlægges i nyt sundheds- og rehabiliteringstilbud.
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Tilbuddene ligger allerede side om side i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Her skal der være:

 Målrettet og sammenhængende indsats på borgerens selvhjulpenhed
 Differentieret indsats
 Aktivitetstilpasning
 Styrket tværfagligt samarbejde

Den fysiske placering af Sygeplejeklinikkerne tænkes fortsat som en del af det nye tilbud. 

Ændringen træder i kraft 1. januar 2016.

Organisationsændringerne har været til høring i CenterMED i Center for Sundhed og Pleje.
Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet orienteres om ændringerne.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10. november 2015
Taget til efterretning, idet udvalget noterer sig, at organisationsændringen ikke medfører 
yderligere udgifter til ledelse.

Beslutning Socialudvalget den 2. december 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 14. december 2015
Ældrerådet håber, at man nu har fundet en organisationsform, der kan holde et stykke tid, så 
der kan blive ro på området. Efter Ældrerådets opfattelse skaber det mange ændringer, 
usikkerhed og uro blandt medarbejderne, som har en afsmittende virkning på borgerne.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager 
orienteringen om organisationsændringerne til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

Bilag
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12 (Åben) Finansieringsmodel for Taleinsituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland
Sags ID: EMN-2012-01137
 
Sagsbehandler: Acadre Konverteringsbruger
Ansvarligt center: Børn og Skole

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling

Baggrund
KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet 
Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en 
fælles finansieringsmodel for instituttet. 

Sagsfremstilling
KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om, at der skulle 
iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for 
Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre 
Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde. 
 
Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde 
forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag. 

På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag 
fra Socialdirektørkredsen og Aalborg Kommune. 

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 
kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseret på 2014 forbrug 
og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. 

Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige sociale tilbud i 
det forstærkede samarbejde.
Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordelt efter 2014 forbrug) 
mellem kommunerne fremgår nedenfor. 

 
Central udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
Socialstyrelsen udsendte i 2014 en central udmelding vedrørende voksne med kompleks 
erhvervet hjerneskade. Landets kommuner har i den forbindelse afrapporteret, hvilke højt 
specialiserede tilbud, der er til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet 
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en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til 
målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. 
Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da 
Rammeaftalen skulle godkendes var det uvist, om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter 
Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det 
besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den centrale udmelding til der 
var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. 

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedrørende 
erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. 
februar 2016.

Sagen sendes administrativt til høring i Handicaprådet, og Handicaprådet anbefaler 
indstillingen.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 
på baggrund af KKR’s indstilling, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 
overfor Byrådet anbefaler til endelig godkendelse:

1.At finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, 
herunder at:

•Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.,
•Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode,
•Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 
på linje med øvrige sociale tilbud i det forstærkede samarbejde
•Modellen baseres på 2014 forbrug,
•Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel: 

2.At den centrale udmelding vedrørende erhvervet hjerneskade godkendes som en del af 
udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Beslutning Socialudvalget den 2. december 2015
Indstillingen anbefales.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 14. december 2015
1. Børne-og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingen til endelig godkendelse i 

byrådet.
2. Indstillingen godkendes.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 16. december 2015:
Godkendt.
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Fraværende: Carsten Sørensen, Bjarne Kvist og Mette Hardam. I stedet mødte: Poul 
Sørensen, Steen Jensen og Lisbeth Erlandsen.

Indstilling
At Handicaprådet tager det administrative høringssvar fra HR til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Høringssvar taget til efterretning.

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

Bilag
 Nordjyllands afrapportering til Socialstyrelsen på den (752285 - EMN-

2012-01137)
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13 (Åben) Orientering om økonomi
Sags ID: EMN-2015-00659
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering om økonomi

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

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

Bilag
 Økonomioversigt Handicaprådet - 2015 (753490 - EMN-2015-00659)
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14 (Åben) Opfølgning på Handicapmesse 2015
Sags ID: EMN-2014-01657
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Orientering om regnskab for handicapmessen.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag
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15 (Åben) Punkter til kommende møde
Sags ID: EMN-2014-00678
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Punkter som ønskes behandlet på kommende møde:

- Årsberetning 2015

Indstilling
Til videre foranstaltning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
- Ordblindhed – tilbud om undervisning 
- Embedslægefunktionen

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder 
samt Jørgen Tousgaard.

Bilag
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16 (Lukket) Høring i Handicaprådet om det endelige 
udbudsmateriale til "Udbud af 
kompressionsstrømper"

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder 
samt Jørgen Tousgaard.

17 (Åben) Eventuelt
Sags ID: EMN-2014-00674
 
Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
HR

Sagsfremstilling
Uden beslutning !

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Ingen bemærkninger.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder 
samt Jørgen Tousgaard.

Bilag
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