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Åbne sager: 

01/17 Orientering 
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Der orienteres om følgende: 
 
A. Synliggørelse af Sundhedsområdets tilbud i Brønderslev Kommune. 

Det er aftalt, at der skal formuleres en strategi for synliggørelse af sundhedsområdets til-
bud og aktiviteter i Brønderslev Kommune.  
Kommunikationskonsulent Mette Krog Jacobsen deltager med oplæg om forslag til strate-
gi. 

 
 
B. § 18, Lov om Social service, Frivilligt socialt arbejde 

Frivillighedspolitikken forventes godkendt på Byrådsmøde den 17. april og forvaltningen 
vil orientere om procedure for første uddeling af midler i 2007. 

 
 
C. Sundhed i Bevægelse – aktivitetsdage indenfor forebyggelsesområdet 

Sundhedscenteret er nu i drift og der vil i juni blive afholdt 3 aktivitetsdage med forskelli-
ge tilbud inden for forebyggelsesområdet. 
Orientering om indhold og form. 

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. april 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
ad A Notat om kommunestrategi for sundhedsområdet blev udleveret. 

Notatet gennemgået v/Mette Krogh. 
 
Strategi for hvordan man når ud til foreninger, borgere og personale blev drøftet. 
 
Der arbejdes videre i samarbejde med kommunikationskonsulenten omkring 
udarbejdelse af avis og desuden pressemeddelelse omkring HEPRO. 
 

ad B Frivillighedspolitikken er godt kendt af byrådet og den annonceres med frist 25. 
maj. De indkomne ansøgninger vurderes på Sundhedsudvalgets møde den 18. 
juni. 

 Normale ansøgningsfrister vil være 15/3 og 15/9. 
 
ad C 3 aktivitetsdage afholdes 6/6, 7/6 og 8/6 med henholdsvis udgangspunkt i Brøn-

derslev og Dronninglund. 
Sker i samarbejde med NIH. 
Inge Tengnagel orienterede om indhold af dagene. 
 

ad D Inge Tengnagel orienterede om økonomisk forbrug på sundhedsområdet. 
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02/18 Orientering 
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Der orienteres om følgende: 
 
A. Behandlerhus for praktiserende læger 

Der arbejdes i samarbejde med Region Nordjylland med en model for etablering af be-
handlerhus for praktiserende læger i Brønderslev. 
Orientering om indhold og proces. 

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 23. april 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Punktet blev flyttet til åbent møde. 
 
Inge Tengnagel orienterede. 
På grund af akut lægemangel i tidligere Brønderslev Kommune blev der inden kom-
munesammenlægningen indledt et samarbejde om evt. etablering af behandlerhus. 
 
Der har været udsendt spørgeskema til de praktiserende læger vedr. indhold, fysisk 
placering samt pladsbehov i et behandlerhus. 
 
Der er nedsat en Styregruppe mellem Region og Kommune. I Styregruppen er drøftet, 
hvad hver især kan bidrage med. 
 
Lægerne i tidligere Dronninglund Kommune har også vist interesse for et behandler-
hus. 
 
Styregruppen har besluttet at fortsætte pilotprojektet i Brønderslev i første omgang – 
og drage erfaringer fra dette. 
 
Der afholdes møde med praktiserende læger i Dronninglund for at høre konkret om 
ønsker og behov her. 
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