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Åbne sager: 

01/27 Status på genoptræningsområdet 
 

J.nr.: 16.09.16G01 
2007.1095-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-08-27\1 - Status på 
genoptræningsområdet.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, omsorg og beskæftigelse foreslår at Sundhedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune har på møde i juni 2007 besluttet service-
niveau på træningsområdet. Det besluttede serviceniveau blev besluttet ud fra den af-
satte økonomi på området.(Serviceniveau 1)  
 
I forbindelse med budgetlægningen blev der taget afsæt i opgavens omfang på et usik-
kert grundlag. Derfor blev kompensationen fra staten (DUT) ikke tilført denne opgave 
i fuldt omfang. 
 
Dette har medført at der ikke har været økonomi til at løfte de mange opgaver inden 
for træningsområdet. En anden del af forklaringen kan findes i den store mængde spe-
cialiserede genoptræningsplaner, vi betaler regionen for at yde. 
 
Dette har medført lange ventelister til den ambulante genoptræning med det resultat, at 
det har givet øget pres på pleje og omsorgsområdet og beskæftigelsesområdet. 
Det er derfor besluttet at opnormere træningsområdet svarende til det behov, der ses i 
forhold til afregning af ydelser til regionen og modtagne genoptræningsplaner til am-
bulant almen genoptræning. 
 
Opnormeringen er beregnet således, at budgettet med virkning fra august 2007 og frem 
hæves til serviceniveau 2. 
 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse regner med hurtigt at kunne skrue op 
for indsatsen ved hjælp af vikarer, ligesom en øget anvendelse af holdtræning påreg-
nes. Der vedlægges notat vedr. konsekvenser af øget træningsindsats med holdtræning. 
. 
Endelig er det aftalt med visitationen, at der på årsbasis kan overføres 500.000 kr. fra 
ældreområdet til træningsområdet. Det svarer til, at gl. Dronninglund Kommune gør 
det samme, som tidligere er gjort i gl. Brønderslev Kommune. Også her regner Fagen-
heden med 5/12-virkning i år. I forlængelse heraf forventes det, at den i budgetopfølg-
ningen på ældreområdet skitserede budgetoverskridelse vil kunne reduceres. 
 
Konkret er der foreløbig opslået to stillinger til området ligesom medarbejdere er op-
normeret, således at der samlet opnås en opnormering på 2,7 årsværk. 
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Bilag: 
Notat vedr. konsekvens af forkortning af venteliste 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Til efterretning. Udvalget forudsætter, at såvel serviceniveau 2 samt overførsel af mid-
ler fra ældreområdet effektueres snarest muligt. 



Sundhedsudvalget, 27. august 2007 Side 37 

 
02/28 Genoptræning - specialiseret genoptræning 
 

J.nr.: 16.09.16G01 
2007.1096-0 
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SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget diskuterer en 
strategi for, hvordan Brønderslev Kommune kan medvirke til at sikre , at det høje antal 
genoptræningsplaner inden for den specialiserede ambulante genoptræning reduceres 
til det niveau, som Sundhedsstyrelsen har forudsat. 
 
Sagsfremstilling: 
Genoptræning efter Sundhedsloven er udlagt som ansvarsområde til kommunerne. 
Brønderslev Kommune har valgt at hjemtage al almen genoptræning, medens Regio-
nen fortsat skal varetage den specialiserede genoptræning.  
”Der er i medfør af bekendtgørelse nr. 1266 af 5. december 2006 om genoptrænings-
planer og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus fast-
lagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som 
skal leveres af det regionale sygehusvæsen. Det fremgår således af bekendtgørelsens § 
2, stk. 4, at genoptræning skal ydes på et sygehus i en af følgende situationer: 

1. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller 
tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordine-
ring af genoptræning, udredning og behandling. 

2. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens 
sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, 
som kun findes i sygehusregi. 

Kriterierne er rettet mod det regionale sygehusvæsen og vil i praksis blive anvendt af 
læger og andet sundhedspersonale, som i forbindelse med udskrivelse af en patient 
vurderer, at patienten har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Læ-
gen skal da ud fra kriterierne afgøre, om genoptræningen kan karakteriseres som spe-
cialiseret, ambulant genoptræning, der skal ydes i sygehusvæsenet.” 

Den genoptræning der ikke kan karakteriseres som specialiseret, skal efter Sundheds-
aftalen mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune, løses i kommunen. 
Der er forlods udmeldt fra Sundhedsstyrelsen, at fordeling af ambulant almen og spe-
cialiseret genoptræning bør være ca. 25/75  %. 
På mødet fremlægges en oversigt over, hvordan fordelingen indtil dato har været. 
 
Der er i Regionsammenhæng nedsat en faglig følgegruppe, som afleverer et oplæg til 
afgrænsning af snitflader ca. 1. september. Oplægget forelægges i første omgang Ad-
ministrativ følgegruppe under Sundhedsaftalerne. Administrativ følgegruppe består af 
repræsentanter fra de kommunale sundhedsområder samt Regionen. 



Sundhedsudvalget, 27. august 2007 Side 38 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Udvalget ønsker en sag om Region Nordjyllands høje niveau på specialiseret genop-
træning rejst via KKR. 
 
Desuden gøres der en særlig indsats for at klæde de lokale medlemmer af Regionsrådet 
på, således at de er fuldt oplyst om status på den specialiserede genoptræning i Brøn-
derslev Kommune. 
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03/29 Fremskudt visitation 
 

J.nr.: 16.08.01G01 
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Indstilling: 
Det foreslås, at der beskrives og som forsøgsordning etableres en fremskudt visitation 
på Sygehus Vendsyssel, Hjørring fra den 1. oktober 2007. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Re-
gion Nordjylland blev det aftalt, at der skulle indgås et forsøgsprojekt med etablering 
af en fremskudt visitation på Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 
 
Konkret foreslås det, at der etableres en arbejdsplads på sygehuset, som Brønderslev 
Kommune bemander med en medarbejder fra visitationen. På den måde forventes det, 
at sagsgangen for den enkelte borger vil blive mere glidende, ligesom kommunens til-
bud og opgaveportefølje bliver mere tydelig. En fremskudt visitation giver endvidere 
mulighed for en dialog om almen versus specialiseret genoptræning både i enkeltsager 
og som en løbende dialog. 
 
Ombygning af Sygehus Vendsyssel, Hjørring og organisering af sundhedsområdet er 
nu så langt, at arbejdet kan indledes. 
 
Tina Grønbech deltager under punktet. 
 
 
Bilag: 
Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland august 2007 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Anbefales. 
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04/30 Genoptræning efter Sundhedsloven- samarbejde med andre 
leverandører 
 

J.nr.: 16.09.16G01 
2007.1101-0 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget diskuterer, hvor-
dan et evt. samarbejde med andre leverandører kan etableres. 
Sagsfremstilling: 
Genoptræning efter Sundhedsloven giver efter bekendtgørelsens § 4 kommunen mu-
lighed for at samarbejde med private leverandører. Efter § 4 har patienter, der har et 
lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, jf. en genoptræ-
ningsplan herfor, ret til at vælge mellem de genoptræningstilbud, som kommunen har 
etableret ved egne institutioner eller som bopælskommunen yder via én eller flere le-
verandører på grundlag af særlig aftale herom. 
 
Brønderslev Kommune har taget kontakt til de praktiserende fysioterapeuter i kommu-
nen, for at få et afklarende møde om evt. fremtidige samarbejdsmuligheder. 
 
På den baggrund kan der efterfølgende tages initiativ til konkret at se på, hvilke sam-
arbejdsmuligheder der kan foreligge og under hvilke betingelser. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Punktet blev drøftet og tages op igen på næste møde. 
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05/31 Genoptræningsområdet - samarbejde med det frivillige for-
eningsliv 
 

J.nr.: 16.09.16G01 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til ef-
terretning og at udvalget diskuterer de fremtidige perspektiver for dette samarbejde. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Sundhedscenterprojektet er det besluttet at etablere et samarbejde 
med det frivillige foreningsliv om udslusning af borgere hertil efter endt genoptræning. 
 
På mødet fremlægges en status for denne proces. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Orienteringen tages til efterretning.  
Udvalget foreslår, at der afholdes møde med foreningerne om, hvordan udslusningen 
efter genoptræning til foreningslivet kan organiseres/forbedres. 
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06/32 Sundhedsprofil - borgermøder 
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Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at borgermøderne afhol-
des i løbet af oktober måned, og at input herfra indgår i arbejdet med Sundhedspolitik-
ken. 
Sagsfremstilling: 
Der er foretaget en sundhedsundersøgelse af borgere i Brønderslev Kommune og på 
baggrund af denne er der udfærdiget en Sundhedsprofil. Denne sundhedsprofil er be-
skrevet i en borgerpjece, som er klar til udsendelse. 
 
Sundhedsprofilen er en del af Sundhedscenterprojektet, og der er nedsat en arbejds-
gruppe herunder, der varetager formidlingen af resultaterne fra undersøgelsen. 
Der har i den forbindelse været afholdt et møde for særskilt indkaldte nøglepersoner, 
som efterfølgende er med til at formidle resultaterne bredt ud til borgerne. 
 
Derudover skal der indkaldes til borgermøder, hvor resultaterne skal diskuteres. 
 
Konkret foreslår administrationen at der indkaldes til to borgermøder, et i hver geogra-
fisk ende af kommunen, Brønderslev og Dronninglund. Formålet er dels at fremlægge 
resultaterne i en tilgængelig form, dels at diskutere med borgerne, hvad de forbinder 
med et sundt liv. 
 
Bidragene fra borgermøderne kan endvidere indgå i det baggrundsmateriale, der læg-
ges til grund for udarbejdelse af sundhedspolitikken. 
 
 
Bilag: 
Sundhedsprofil - borgerpjece 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Godkendt. 
Fagenheden udmelder snarest datoer for afholdelse af borgermøderne. 
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07/33 Midtvejsevaluering af Sundhedscenterprojekt 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at evalueringsrapporten ta-
ges til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedscenterprojektet er halvvejs i projektperioden, og på den baggrund er der lavet 
en optælling af aktiviteterne under projektet. 
 
 
Bilag: 
Aktivitetsoversigt 2006 - Samlet 
Aktivitetsoversigt 1 januar-1 juni 2007 - Samlet 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm. 
 
Til efterretning. Der udarbejdes en overskuelig information samt pressemeddelelse om 
de gennemførte aktiviteter. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager status 
på området til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
På mødet d. 26. marts 2007 blev det besluttet at ansætte en praksiskonsulent inden for 
Sundhedsområdet for at sikre samarbejde og dialog mellem Kommunens praktiserende 
læger og Brønderslev Kommune. 
 
Der har været ført forhandlinger mellem NordKAP (Kvalitetsenheden for almen prak-
sis i Region Nordjylland), hvorunder praksiskonsulenterne er organiseret, og stillingen 
er opslået med ansøgningsfrist den 15. september 2007. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen var fraværende. 
 
Til efterretning. 
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Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, omsorg og beskæftigelse foreslår, at udvalget tager oriente-
ringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er nedsat en styregruppe mellem Region, kommunens praktiserende læger og 
Brønderslev Kommune, hvis opgave er at vurdere muligheder for at løse lægemanglen 
i Brønderslev By. 
 
Det er besluttet at etablere et Behandlerhus, og på mødet vil vi orientere om det sidst 
afholdte møde i styregruppen d. 22. august 2007. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
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10/36 Lægemangel i Brønderslev Øst 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager orienterin-
gen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra de praktiserende læger i 
kommunens østlige del. Brevet præsenterer en bekymring over den fremtidige lægebe-
tjening i denne del af kommunen, og lægerne efterspørger et møde med kommunen. 
 
Lægerne er blevet indkaldt til et møde med styregruppen for Behandlerhus d. 22. au-
gust for at afklare problemets omfang og mulige løsningsforslag. Orientering fra dette 
møde vil blive behandlet på udvalgsmødet. 
 
 
Bilag: 
Brev af 20-06-2007 fra praktiserende læger i Brønderslev Kommunes østlige del 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen. 
 
Orientering taget til efterretning. 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, omsorg og beskæftigelse foreslår, at der annonceres og informe-
res om gratis tilbud om influenza vaccination 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget henvendelse fra formand for de praktiserende 
læger i Nordjylland, hvori man anbefaler at der annonceres og informeres om tilbud 
om gratis influenzavaccination hos egen læge. Tilbuddet er for ældre over 65 år og 
skønnes at være af stor forebyggende karakter. 
 
 
Bilag: 
Sundhedsstyrelsens brev af 03-07-07 om Influenzavaccination 2007 
Pressemeddelelse fra formand for praktiserende læger i Region Nord 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen. 
 
Godkendt. 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at budgetopfølgningen tages 
til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
På mødet fremlægges den sidst opdaterede budgetopfølgning af ydelser på sundheds-
området. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen. 
 
Til efterretning. 
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Sagsfremstilling: 

Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet udpeger et med-
lem og en suppleant til Brønderslev Kommunes Frivillighedsråd. 
Sagsfremstilling: 
Efter første behandling i Byrådet den 16. august 2007, ønskede Byrådet at supplere 
repræsentanterne i Frivillighedsrådet med repræsentation fra misbrugsområdet og psy-
kiatriområdet, ligesom man ønskede, at der skulle udpeges en suppleant for den politi-
ske repræsentant. 
 
Konkret foreslås det herefter: 
Brønderslev Byråd godkendte den 19. april 2007 Brønderslev Kommunes Frivillig-
hedspolitik. 
Frivillighedspolitikken indeholder en beslutning om at etablere et Frivillighedsråd for 
at sikre samarbejdet med de frivillige organisationer. Frivillighedsrådet skal ifølge Fri-
villighedspolitikken styrke samarbejdet bla. ved: 
• At være bindeled mellem kommune og det frivillige sociale arbejde. 
• At sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde således tilbud-

dene supplerer hinanden. 
• At skabe en helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde. 
• At hjælpe lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner til 

samarbejde på baggrund af erkendte behov og ønsker om at indgå i et tættere sam-
arbejde. 

 
Frivillighedsrådet skal sammensættes bredt og bestå af: 
 
• Et medlem af kommunalbestyrelsen 
• En suppleant for kommunalbestyrelsesmedlem 
• Leder af forebyggelsesområdet 
Repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde: 
• 1 fra børn – og ungeområdet 
• 1 fra voksenområdet 
• 1 fra ældreområdet 
• 1 fra flygtninge-/indvandrerområdet 
• 1 fra handicapområdet 
• 1 fra misbrugsområdet 
• 1 fra psykiatriområdet 
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Bilag: 
Frivillighedspolitik for Brønderslev Kommune 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen. 
 
Anbefales. 
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14/40 Orientering 
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A. Kommunen har modtaget svar på brev om fremtidig brug af Dronninglund Sygehus 
og Regionen har tilkendegivet, at der ikke vil ske ændringer i anvendelsen af 
Dronninglund Sygehus. 

 
B. Sundhedsstyrelsen har kvitteret for modtagelse af den reviderede sundhedsaftale. 
 
C. Regionen har meddelt, hvem der af Regionen er udpeget til den politiske styre-

gruppe for Sundhedsaftalerne. 
 
D. Sundhedsudvalget takker Peter Bandholm for hans indsats i udvalget. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 27. august 2007 
Fraværende: Peter Bandholm og Birgitte Josefsen. 
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