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Åbne sager: 

01/42 Motion på Recept 
 

J.nr.: 16.20.05 G01 
2007.911-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2007-09-24\Motion på Recept.doc ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, omsorg og Beskæftigelse foreslår: 
 

• Motion på Recept organiseres som et kommunalt tilbud i Sund By - i resten af 
2007 og hele 2008 som en del af sundhedscenterprojektet. 

• Tilbuddet om Motion på Recept bør gives til alle diagnosegrupper, hvor der er 
viden om, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt - og være ens for alle borger-
ne i kommunen. 

• Lokalaftalen med Danske Fysioterapeuter opsiges for Brønderslev Kommunes 
vedkommende. 

• Erfaringer herfra skal indgå i overvejelserne om den efterfølgende organisering. 
 
Sagsfremstilling: 
På Sundhedscenterprojektets styregruppemøde den 30. august 2007 blev sagen vedr. 
videreførelse af Motion på Recept drøftet.  
 
Sundhedsafdelingen foreslog styregruppen at: 

• Motion på Recept organiseres som et kommunalt tilbud i Sund By - i resten af 
2007 og hele 2008 som en del af sundhedscenterprojektet. 

• Tilbuddet om Motion på Recept bør gives til alle diagnosegrupper, hvor der er 
viden om, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt , og være ens for alle borger-
ne i kommunen. 

• Lokalaftalen med Danske Fysioterapeuter opsiges for Brønderslev Kommunes 
vedkommende. 

• Erfaringer herfra skal indgå i overvejelserne om den efterfølgende organisering. 
 

Brønderslev Kommune har modtaget brev dateret den 29. juni 2007 fra Region Nord-
jylland, hvori regionen beder de involverede kommuner, deriblandt Brønderslev 
Kommune, om senest den 31. august 2007 at tilkendegive, hvorvidt de praktiserende 
læger fortsat kan henvise til de eksisterende tilbud om Motion på Recept i henholdsvis 
kommunalt regi samt for bl.a.. Brønderslev Kommunes vedkommende også til privat 
praktiserende fysioterapeut.  
 
Motion på Recept har siden 1. januar 2007 været videreført uændret. Det betyder, at 
borgerne i Brønderslev Kommune i dag får forskellige tilbud: I den vestlige del kan 
lægerne henvise patienter til Motion på Recept i Sund By Brønderslev og henvisnin-
gen kan gives til patienter med alle diagnoser, hvor der er evidens for, at fysisk aktivi-
tet har en positiv effekt.  
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I den østlige del kan lægerne henvise patienter med type 2 diabetes til Motion på Re-
cept i Klinik for Fysioterapi i Dronninglund. 
Afregningen for ydelserne hos privatpraktiserende fysioterapeut er foretaget på bag-
grund af en lokalaftale mellem det tidligere Nordjyllands Amt og Danske Fysiotera-
peuter. 
 
Den største udfordring for tilbuddet om Motion på Recept ligger i, at få deltagerne til 
at fortsætte med at være fysisk aktive efter endt deltagelse. 
Fysioterapeuterne i Sund By Brønderslev gør en stor indsats for at finde frem til egne-
de aktiviteter, så deltagerne kan fortsætte med at være fysisk aktive efter endt Motion 
på Recept-forløb. 
 
Region Nordjylland har på baggrund af brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet 
konkluderet, at Motion på Recept som udgangspunkt er en kommunal opgave pr. 1. 
januar 2007 og betragter derfor ikke længere Region Nordjylland som kontraktpart i 
ovennævnte lokalaftale. 
 
Regionen beder således tillige Brønderslev Kommune om en tilkendegivelse om, 
hvorvidt lokalaftalen med Danske Fysioterapeuter skal opsiges for Brønderslev Kom-
munes vedkommende; eller om Brønderslev Kommune ønsker at indtræde som kon-
traktpart. 
 
Styregruppen tiltrådte indstillingen med følgende tilføjelser: 
 

• Mulighederne for et samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter om 
Motion på Recept skal undersøges. 

• Der kommer en række evalueringsrapporter og anbefalinger vedr. Motion på 
recept her i løbet af efteråret – bl.a. slutevalueringen af Motion på Recept i 
Nordjylland. Disse rapporter inddrages i de videre overvejelser over den frem-
tidige organisering af Motion på Recept. 

 
Birgitte Josefsen og Gitte Krogh tager forbehold for opsigelse af aftalen med Dan-
ske Fysioterapeuter. 

 
Efterfølgende har der vist sig et behov for, at sagen drøftes i Sundhedsudvalget. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende: Hans Christian Holst. 
 
Godkendt.  
Udvalget forudsætter, at borgerne fra starten af 2008 kan få Motion på Recept. Det 
tilstræbes, at tilbuddet kan ydes såvel i Sund By regi som hos de privatpraktiserende 
fysioterapeuter.  
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02/43 Sundhedscenterprojekt - kommisorium for styregruppen 
 

J.nr.: 16.00.09 P20 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der formuleres et kom-
missorium for Styregruppen under Sundhedscenterprojektet, hvori Styregruppens an-
svar er som besluttende organ for Sundhedscenterprojektet. Dvs. at Styregruppen er 
ansvarlig for at følge op på indhold, budget og intentioner i projektbeskrivelsen, som 
projektet er tildelt midler i forhold til. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Sundhedsministeriets tildeling af 9.222.000 kr. til etablering af for-
søgsordning med sundhedscenterprojekt i Brønderslev Kommune, nedsatte byrådet en 
styregruppe med repræsentation fra Sundhedsudvalget, bestående af politiske repræ-
sentanter fra underudvalgene Fritid og Kultur, Børn og Familier, Ældre og Handicap, 
samt sundhed. Derudover er Sundhedsområdet bredt repræsenteret på det administrati-
ve område samt samarbejdspartnere som almen læge, Nordjyllands Idrætshøjskole og 
Region Nordjylland. 
. 
Der er aldrig været formuleret et egentligt kommissorium for denne styregruppe, hvil-
ket efterfølgende har vist sig nødvendigt. 
 
En styregruppe kan have flere kompetencer 
 
1. Rådgivende organ for Sundhedsudvalget – dvs. styregruppen kan ingen beslutnin-

ger tage, men kan fagligt og politisk ud fra projektets intentioner rådgive og vejlede 
Sundhedsudvalget. 

2. Besluttende organ for Sundhedscenterprojektet. Dvs. at Styregruppen er ansvarlig 
for at følge op på indhold, budget og intentioner i projektbeskrivelsen, som projek-
tet er tildelt midler i forhold til. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende:  Hans Christian Holst. 
 
Udsættes. 
Udvalget ønsker belyst, hvilke konsekvenser der er af at have en styregruppe, hvor 
politikerne er i mindretal, herunder om politikerne kan gøres økonomisk ansvarlige for 
beslutninger truffet i styregruppen. 
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J.nr.: 16.00.00 G01 
2007.1279-0 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, omsorg og Beskæftigelse foreslår at tidsfristen for aflevering 
af Sundhedspolitik udskydes til medio 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
I Kommissoriet for Sundhedspolitik er der indskrevet en tidsfrist for færdigformule-
ring af Sundhedspolitikken med udgangen af november måned 2007. 
 
Denne tidsfrist findes dog ikke mulig at overholde, da resultaterne fra Hepro-
undersøgelsen, som lægges til grund for formulering af indsatsområderne i Sundheds-
politikken, først nu foreligger. Oprindelig var forventet, at den fulde rapport ville fore-
ligge inden sommerferien. 
 
Derudover har det efterfølgende vist sig, at processen omkring den brede politiske 
inddragelse, som er en nødvendighed for sammenhængen i Sundhedspolitikken, tager 
længere tid end forventet. 
 
På den baggrund ønsker projektgruppen Sundhedsudvalgets godkendelse af forlængel-
se af tidsfristen 
 
 
Bilag: 
Kommissorium Sundhedsområdet 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende:  Hans Christian Holst. 
 
Godkendt. 
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04/45 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2007 
 

J.nr.: 00.30.10 Ø09 
2007.1181-0 
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Sagsfremstilling: 
Center for Økonomi og IT har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2007. 
Sundhedsudvalgets område omfatter 701. 
 
For det samlede sundhedsområde er det skønnet, at der ikke vil være behov for yderli-
gere bevilling. Hvorvidt der kan blive tale om en lille mindreudgift vurderes løbende. 
 
 
Bilag (kun elektronisk): 
Budgetopfølgningsrapport 30-06-07 
Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende:  Hans Christian Holst. 
 
Udvalget kan ikke pege på hverken mer- eller mindreudgifter inden for området. 
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05/46 Budget 2008 
 

J.nr.: 00.30.00 Ø02 
2007.818-0 
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Indstilling: 
Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter det tekniske budget 
og afdækningskatalog for politikområde 701 Sundhed. 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelse af budgetoplæg. 
 
Bilag (alle – kun elektronisk): 
Resultatopgørelse til 1. behandling med borgmesterens afbalanceringsforslag indarbej-
det 
Tekniske korrektioner 2008-2011 
Takster 2007 
Revideret oversigt over ønsker, drift 
Revideret oversigt over ønsker, anlæg 
Borgmesterens forslag til afbalancering af budget 2008, drift 
Borgmesterens forslag til anlægsbudget 
Fokuspunkter 2007 til budgetopfølgning 
Prioriteringskatalog 2008 - SAMLET 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende:  Hans Christian Holst. 
 
Til efterretning. 
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06/47 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.20.00 S29 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, omsorg og Beskæftigelse foreslår at vedhæftede økonomiop-
følgning tages til efterretning. 
Sagsfremstilling: 
Der laves løbende hver måned økonomiopfølgning på kommunens træk på Regionens 
sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-sundhed. 
 
Bilag: 
Medfinansiering jan-aug 2007 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende:  Hans Christian Holst. 
 
Til efterretning. 
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07/48 Orientering 
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Der orienteres om følgende punkter: 
 

A. Opfølgning på møde med praktiserende fysioterapeuter 
B. Behandlerhus - status 
C. Praksiskonsulent - status 

 
D. Kommende sager på Sundhedsudvalget: 

 
o § 18, frivilligt socialt arbejde – ansøgninger om støtte 
o Genoptræning – frit valg 

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 24. september 2007 
Fraværende: Hans Christian Holst. 
 
ad A.  Referat fra mødet fremsendes til udvalget. 
 
ad B. Projektgruppe, som skal konkretisere projektet er sat i gang. 
 
Ad C.  Praksiskonsulent er udpeget. 
 
Ad D. Der skal fastsættes datoer for borgermøde. 
 
Ad E. Fritids- og Kulturudvalget har inviteret Sundhedsudvalget til fællesmøde den 

25. oktober. Sundhedsudvalget foreslår i stedet den 22. oktober kl. 15,00. 
 
Ad F. Der planlægges en besøgsrunde til institutioner til de næste 2 møder. 
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