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Åbne sager: 

01/66 Institutionsbesøg 
 

J.nr.: 00.05.11I02 
2008.5-0 
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Mødet indledes med institutionsbesøg efter nedenstående plan: 
 
Kl. 8.00 Tandplejen - Hedegårdsskolens Tandklinik, Nordens Alle 56, 9700 Brønderslev. 
 
Kl. 8.35 Sundhedsplejen – Kornumgårdsvej, 9700 Brønderslev 
 
Kl. 9.15 Forebyggelse og træning – Sund By, Parkvej 61, 9700 Brønderslev 
 
Kl. 10.15 Tandplejen – Hjallerup – Tandklinikken Idræts Alle 6, 9320 Hjallerup 
 
Kl. 11.00 Forebyggelse og træning – Sophielund, Multebærvej, 9330 Dronninglund 
 
Kl. 11.30 Sundhedsplejen – Erantisvej 6, 9330 Dronninglund 
 
Kl. 12.30 Frokost i kantinen Brønderslev Rådhus 
 
Kl. 13.15 Sundhedsudvalgsmøde – lokale 219, Brønderslev Rådhus 
 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. januar 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Til efterretning. 
Sund By i Dronninglund samt tandplejen i Dronninglund blev også besøgt. 
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02/67 Samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og re-
gionen om indsatsen over for de kronisk syge borgere 
 

J.nr.: 16.00.43P27 
2007.1357-0 
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ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at kronikermodellen 
tages til efterretning, og at finansiering af samme findes under afregning af sundheds-
ydelser til Regionen. 
 
Sagsfremstilling: 
Med kommunernes nye ansvar på sundhedsområdet fremkommer et behov for at sam-
arbejde med Regionen om en målrettet og koordineret indsats for borgere med en kro-
nisk lidelse. I den netop offentliggjorte sundhedsprofilundersøgelse for Region Nord-
jylland og Brønderslev Kommune angiver 30,1 % af befolkningen, at de lider af en 
langvarig sygdom. Samtidig viser nye tal, at op mod 80 % af sygehusudgifterne i 
Danmark henføres til arbejdet med kronisk syge, og at hjertesygdomme, diabetes og 
kræft kan reduceres med mellem 40 og 80 %, hvis risikofaktorerne elimineres. 
På den baggrund er der god mening i at etablere en målrettet og koordineret indsats 
mellem kommune og Region med dette fokus. 
 
En målrettet indsats over for kroniske sygdomme indebærer en forebyggelsesindsats 
på forskellige niveauer med fokus på risici og tidlig opsporing, således at man både 
kan forebygge, at sygdommen opstår og at en udvikling og forværring af sygdommen 
forhindres. 
 
På den baggrund er der i samarbejde med Region Nordjylland og regionens 11 kom-
muner formuleret og beskrevet en model for en fælles koordinering og varetagelse af 
indsatsen i forhold til kroniske patienter. 
Modellen tager sit primære afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lokale forhold. 
 
Den administrative styregruppe havde i enighed fremlagt oplæg til en ny fælles kroni-
kermodel for kommunerne og regionen til godkendelse i Sundhedskoordinationsud-
valget. Med aftalen sikres fuld implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til 
tilbud til kronisk syge patienter/borgere.  
 
Modellen har været forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland, 
som har anbefalet, at kommunerne tilslutter sig denne. 
 
På mødet vil Inge Tengnagel gennemgå modellens indhold og organisering. 
Center for Økonomi bemærker, at Brønderslev Kommunes andel af udgiften vil ud-
gøre ca. 34.000 kr. i 2008 og at udgiften ikke er indregnet i budget 2008. 
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Bilag: 
Udkast 5 til kronikerorganisering i Nordjylland endelig 200607 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. januar 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Til næste møde ønskes følgende belyst: 
• Er Regionerne ikke kompenseret fuldt ud for denne opgave, og hvorfor skal kom-

munen betale? 
• Hvad er sammenhængen mellem de indgåede sundhedsaftaler og kronikermodel-

len? 
• Hvem har tiltrådt aftalen og med hvilket mandat, herunder hvad er Sundhedsudval-

get rolle? 
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03/68 Status vedrørende lægemangel i Brønderslev Øst 
 

J.nr.: 16.20.00P05 
2007.856-0 
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Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tager oriente-
ringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 27. august 2007 en henvendelse fra 
lægerne i kommunens østlige del. Siden mødet er der nedsat en arbejdsgruppe med 
henblik på afhjælpning af lægemanglen i kommunens østlige del.  
 
Arbejdsgruppen som er nedsat af styregruppen for projektet, består af Lægerne Flem-
ming Sommerfeldt og Ole Wang, Sektorchef Henrik Sprøgel og konsulent Mette Bej-
der, Region Nordjylland samt leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel, Brønderslev 
Kommune. Ved det andet møde i arbejdsgruppen, blev denne suppleret med Fysiote-
rapeut Marianne Kongsgård, Dronninglund Fysioterapi. Fysioterapeuten har vist inte-
resse i at indgå i et samarbejde om behandlerhus/sundhedshus i Dronninglund. 
 
Arbejdsgruppen har haft 2 møder.  
 
I den forbindelse er der talt om etablering af Sundhedshus i såvel Dronninglund som 
Hjallerup, evt. med en samlet organisatorisk overbygning, lægerne har fremsendt øn-
sker, økonomiske forudsætninger, arealønsker m.v. for deltagelse i den fortsatte pro-
ces. 
 
Arbejdsgruppen afventer nu afklaring i forhold til disse ønsker fra styregruppen. 
 
 
Bilag: 
Udtalelser fra sundhedssektoren i den østlige del 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. januar 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Til efterretning. 
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J.nr.: 16.00.00P22 
2007.1387-0 
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Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
tager stilling til, hvorvidt der skal gøres en særlig indsats for at få belyst temaet ’Miljø 
i land og by’, som ingen udvalg har vist interesse for, eller om dette tema skal udgå af 
sundhedspolitikken. 
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 17. december 2007 at der i forbindelse 
med formulering af en Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune skulle arbejdes 
med følgende temaer: 
• Fællesskab 
• Borgere i bevægelse 
• Livsstil 
• Miljø på jobbet 
• Miljø i land og by 
• Sundhedsydelser med kvalitet og helhed 
 
Projektleder Mette Krogh og leder af Sundhedsområdet Inge Tengnagel har deltaget i 
fagudvalgenes behandling de udmeldte temaer, jf. den vedtagne plan for udarbejdelsen 
af sundhedspolitikken. Temaerne har nu været i høring i alle fagudvalg undtagen Tek-
nik- og Miljøudvalget, og på baggrund at tilbagemeldingerne kan det konstateres, at 
udvalgene er interesseret i at arbejde med de udmeldte temaer. Udvalgenes tilbage-
melding fremgår af vedhæftede bilag. Der er således en fin dækning på de forskellige 
temaer. Dog har ingen udvalg meldt ind på temaet ’Miljø i land og by’. 
 
Det bør derfor overvejes, om der skal gøres en særlig indsats for at dække temaet ’Mil-
jø i land og by’ af, eller om Sundhedsudvalget vil lade dette tema udgå som følge af 
den manglende interessetilkendegivelse. Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget 
behandler sagen på sit møde den 21. januar 2008. Hvor Teknik- og Miljøudvalgets 
interesse ligger, er således først kendt efter dette møde er afholdt. 
 
 
Bilag: 
Forslag til politik SU 22 10 
Procesbeskrivelse - sundhedspolitik 
Tids- og handleplan - sundhedspolitik 
Notat af 09-01-2008 om Sundhedspolitik - tilbagemelding fra udvalgene 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. januar 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Udvalget forventer, at det bliver muligt at belyse temaet Miljø i land og by. 
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Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at økonomiopfølgningen 
tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der laves løbende hver måned økonomiopfølgning på kommunens træk på Regionens 
sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-sundhed. 
 
Bilag: 
Forbrug af regionens ydelser - pol udgave 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. januar 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Til efterretning. 
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06/71 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-01-14\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG
SU

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. januar 2008 
Fraværende: Ingen 
 
Intet. 
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