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Åbne sager: 

01/8 Forslag til fremtidig organisering af sundhedsplejen 
 

 

Genoptagelse af sag fra Sundhedsudvalgets møde den 22. januar 2007. 

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. 
 
Center for Økonomi har følgende bemærkninger til sagen: 
Der opslås en fuldtidsstilling som kommunallæge snarest, hvorefter der ansættes en 
sundhedsplejerske af det resterende lønbudget. 
 

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. 
 
Sundhedsudvalget indstiller i møde den 22. januar 2007, at der søges om dispensati-
on 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. 
 
Økonomiudvalget indstiller i møde den 8. februar 2007 Sundhedsudvalgets indstil-
ling. 
 
Jens Arne Hedegaard var fraværende. 
 
Bilag: 
Ansøgning - lukket bilag 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. februar 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Det undersøges, om der kan gives dispensation fra Sundhedsministeriet, idet der tages 
initiativ til at samarbejde med kommunens praktiserende læger om opgaveløsningen.  
 
Ressourcerne samles i første omgang i skolesundhedstjenesten. 
 
Såfremt der ikke opnås dispensation, forsøges kommunallægestillingen opslået igen. 
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02/9 Orientering 
 

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. februar 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
A. Inge Tengnagel orienterede om status på afregning af aktivitetsbestemte ydelser. 
 
B. Møde om forhandling af obligatoriske Sundhedsaftaler den 7. marts 2007. 

Deltagere: Peer Thisted, Peter Bandholm, Inge Tengnagel og Hanne S. Jensen. 
 
C. Ny invitation til ”Vejen til Bedre Sundhed” den 27. marts kl. 10-16 i Frederiks-

havn. 
Inge Tengnagel tilmeldes. 
Peer Thisted og øvrige giver besked, hvis tilmelding ønskes. 



Sundhedsudvalget, 26. februar 2007 Side 13 

Lukkede sager: 
 
03/10 Orientering 
 

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 26. februar 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Intet. 
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