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Åbne sager: 
Mødet indledes med  

• Fremvisning af lokalerne i Slotsgade 39 
• Orientering om kommende møder 

 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
 
Inge Tengnagel viste rundt i Slotsgade 39. 
Kommende møder holdes i Dronninglund. 
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01/2 Forslag til fremtidig organisering af sundhedsplejen 
 

SU/ØK/BY 

Sagsfremstilling: 
Sundhedsplejen i de to gamle kommuner har været normeret forskelligt indtil sammen-
lægningen. Samtidig har småbørnssundhedsplejen i Dronninglund i det seneste år væ-
ret ramt af sygdom, barsel og udskiftning af personale. Det har givet en del travlhed og 
nødvendiggjort en anderledes prioritering af opgaverne. 
I Brønderslev har kommunallægestillingen været vakant i et par år. Midler herfra har 
midlertidigt været benyttet til at aflønne to sundhedsplejersker, der har varetaget opga-
ver inden for skoleområdet. 
Endvidere er kommunallægestillingen i Dronninglund vakant pr. 1/1 2007 
Områdets ressourcebehov samt de vakante kommunallægestillinger, betyder at det har 
været nødvendigt at se på ressourcefordelingen inden for området. 
 

Indstilling: 
Fagenheden Sundhed og Beskæftigelse indstiller på baggrund af dette og i forlæn-
gelse af det budget, som er fremkommet ved sammenlægning af de to budgetter fra de 
respektive gamle kommuner, derfor følgende fordeling af ressourcer: 
 
Småbørnssundhedsplejen: 
Indtil videre samles alle ressourcer fra hele sundhedsplejen til småbørnsområdet, i alt 
9,0 stillinger, dels for at sikre driften dels for at fastholde medarbejdere inden for om-
rådet. Samtidig sikres mulighed for at yde en tidlig indsats på området. 
 
Skolesundhedsplejen og kommunallægeområdet: 
Det indstilles at alle nuværende ressourcer inden for skolesundhedsplejen midlertidigt 
overføres til småbørnsområdet i alt 2,07 årsværk, jf. ovenstående. Samtidig anbefales 
det, at der opslås en fuldtidsstilling som kommunallæge til at dække hele kommunen 
og at der af den resterende del af budgettet på området ansættes en skolesundhedsple-
jerske. Når dette er effektueret, samles alle skolesundhedsplejerskeressourcer igen in-
den for skoleområdet. 
 
Center for Økonomi har følgende bemærkninger til sagen: 
Der opslås en fuldtidsstilling som kommunallæge snarest, hvorefter der ansættes en 
sundhedsplejerske af det resterende lønbudget. 
 
Leder af sundhedsplejen Jytte Carlsen deltager i behandling af punktet. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Der søges om dispensation hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at der ikke 
ansættes en skolelæge. 
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Der forventes at være en lovændring på området på vej. 
Ressourcerne anvendes i stedet til sundhedsplejersker til forebyggelse og sundheds-
fremme inden for hele området. 
Der udarbejdes herefter nyt forslag til den samlede organisering inden for nuværende 
økonomiske ramme. 
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02/3 Motion på recept 
 

SU 

Sagsfremstilling: 
Gennemgang af rapporten ”Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion 
på Recept 2006”. 
 
Fysioterapeut Jeannette Neergaard deltager under dette punkt. 
 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed og Beskæftigelse fremsender sagen til orientering. 
 
Bilag: 
Afrapportering Nordjylland 060906 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 



Sundhedsudvalget, 22. januar 2007 Side 6 

 
03/4 Udkast til obligatorisk sundhedsaftale med Region Nord 
 

SU/ØK/BY 

Sagsfremstilling: 
Der er i en administrativ styregruppe nedsat af Regionen og med repræsentation af alle 
kommuner i Region Nord udarbejdet udkast til obligatorisk sundhedsaftale. 
Sundhedsaftalerne skal fungere som en fælles ramme for de bilaterale aftaler, som skal 
forhandles på plads mellem Region og kommune. De bilaterale aftaler dækker 6 ind-
satsområder samt eventuelt frivillige aftaler. 
 
Sundhedsaftalen er bindende for en 4-årig periode, dog må det forventes, at der vil v 
ære mulighed for en løbende genforhandling i den 1. periode. 
 
Sundhedsaftalerne skal være færdigforhandlede mellem Brønderslev-Dronninglund 
Kommune og Region Nord senest den 1. april 2007 og skal efterfølgende godkendes af 
Sundhedsstyrelsen. 
 
På mødet gennemgås forslaget til sundhedsaftalerne samt den forestående proces. 
 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed og Beskæftigelse fremsender sagen til orientering. 
 
Bilag: 
Aftale om generelle sundhedsaftaler 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Inge Tengnagel orienterede om generelle og bilaterale sundhedsaftaler, samt den vide-
re proces. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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04/5 Udkast til kommissorium og vedtægter for sundhedsbered-
skabs- og præhospitalt udvalg i Region Nordjylland 
 

su 

Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland fremsender til høring udkast til kommissorium og vedtægter for 
sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Nordjylland.  
 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed og Beskæftigelse anbefaler sagen taget til efterretning. 
 
 
Bilag: 
Udkast til kommissorium og vedtægter for sundhedsberedskabs- og præhospitalt ud-
valg 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
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05/6 Orientering 
 

SU 

Sagsfremstilling: 
1. Brev fra praktiserende fysioterapeuter vedrørende genoptræning. 
 
2. Underudvalget for Udvikling og Planlægning har på sit møde den 30. november 

2006 godkendt befolkningsprognose for 2006. Prognosen fremsendes til oriente-
ring til alle fagudvalgene. Underudvalget forventer, at den nye planstrategi vil in-
deholde vision om og tiltag til befolkningstilvækst. 

 
 
Bilag: 
Fysioterapeuternes brev af december 2006 om genoptræning 
Befolkningsprognose 2006-18 (kun elektronisk) 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Ad 1. Til efterretning. 
 
Ad 2. Til efterretning. 
 
3.  Inge Tengnagel orienterede om muligheden for at byde ind på KRAM’s vedrøren-
 de kost, rygning, alkohol og motion, stress. 
 Udvalget er enige i, at vi byder ind som interesserede. Skal holdes inden for eksi-
 sterende niveau. 
 
4. Udvalget ønsker status på sundhedscenterprojekt på næste møde – indhold og øko-
 nomi. 
 
5. Inge Tengnagel orienterede om status på genoptræningsområdet. 
 
6. Inge Tengnagel orienterede om status på arbejdet med kommende lægehus. 

Der arbejdes på at få nedsat politisk styregruppe. 
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Lukkede sager: 
 
06/7 Orientering 
 

SU 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 22. januar 2007 
Fraværende: Ingen. 
 
Intet. 
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