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Åbne sager: 

01/12 Kommunal medfinansiering af Kronikermodellen 
 

J.nr.: 16.00.43P27 
2007.1357-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-02-11\Kommunal medfinansiering 
af Kronikermodellen.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at aftalen mellem Region 
Nordjylland og kommunerne godkendes, samt at finansieringen i 2008 sker inden for 
områdets budgetramme. 
 
Sagsfremstilling: 
På Sundhedsudvalgsmødet den 14. januar 2008 blev fremtidig organisering af kroni-
kerområdet gennemgået, både for så vidt angår form og indhold som finansiering. 
Sagen var sat på til orientering. 
Sagen rejste en konkret forespørgsel på hvem, der har besluttet den konkrete finansie-
ringsform, samt Brønderslev Kommunes tiltrædelse af samme. 
 
Det kan hertil bemærkes: 
 
Sundhedslovens § 119 beskriver det fælles ansvar for de kroniske patienter, som Regi-
on og kommune har fået efter strukturreformen. Den udformede kronikermodel er en 
ramme for, hvordan ansvar og opgaver kan fordeles mellem disse to interessenter. På 
baggrund af modellen skal hvert af de 9 kronikerområders indhold og organisering 
beskrives, og ansvarsfordelingen her skal forhandles og indskrives i de bilaterale sund-
hedsaftaler. 
Det kan anføres, at hverken Regioner eller kommuner er kompenseret for denne opga-
ve. 
 
Kronikermodellen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens forslag til nationa-
le forløbsprogrammer for kroniske sygdomme med det formål, at give en overordnet 
og national ramme for en helhedsorienteret indsats. Regionalt ligger der derfor nu en 
model for en overordnet tværsektoriel organisering samt koordinering og implemente-
ring af kronikerområdet. 
 
Forslaget har været behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget 13. september 2007, 
hvor det anbefales godkendt. 
 
Modellen til finansiering har været behandlet i kommunaldirektørkredsen, som har 
anbefalet, at den kommunale medfinansiering på kr. 550.000,- sker efter objektive kri-
terier, dvs. efter indbyggerantal, svarende til en kommunal medfinansiering på 35.000 
kr. 
 
KKR godkendte denne anbefaling på mødet den 26. oktober 2007, og anbefalede over 
for alle kommuner at tiltræde denne aftale. Anbefalingen fremgår af KKR-referat 
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rundsendt til Byrådet den 14. november 2007. Det bemærkes i forlængelse heraf, at 
sagen burde have været behandlet i Sundhedsudvalget inden starten af 2008. Den 
manglende rettidighed beklages. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. februar 2008 
Fraværende: Johnny Sort Jensen. 
 
Godkendt. 
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02/13 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.20.00 S29 
2007.1004-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-02-11\Forbrug af Regionens 
ydelser på sundhedsområdet.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
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: 
Udleveres på mødet. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. februar 2008 
Fraværende: Johnny Sort Jensen. 
 
Til efterretning. 
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03/14 Sundhedsplejen - orientering om status og visioner på 
Sundhedsplejeområdet 
 

J.nr.: 16.20.00G01 
2008-146-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-02-11\Sundhedsplejen - 
orientering om status og visioner på Sundhedsplejeområdet.dot 

ÅBEN SAG
SU

 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres om status og visioner på Sundhedsplejeområdet. 
 
Sundhedsplejerske Jytte Møller Christensen deltager. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. februar 2008 
Fraværende: Johnny Sort Jensen. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
Yderligere indhold i informationsmappen, som sundhedsplejen tager med til familier-
ne, drøftes på et kommende møde. 
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04/15 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-02-11\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG
SU

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 11. februar 2008 
Fraværende: Johnny Sort Jensen. 
 
Udleveret materiale fra Sund By-netværket og Sundhedsstyrelsen. 
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