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Åbne sager: 

01/26 Sundhedsplejen - Barnets bog og andet informationsmateri-
ale 
 

J.nr.: 16.20.00G01 / T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-04-14\Sundhedsplejen - Barnets 
bog og andet informationsmateriale.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
godkender, at Sundhedsplejen ved sine besøg medbringer godkendt informationsmate-
riale, samarbejdsskema og informationsmateriale om dagplejetilbud  
 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsplejen har i forbindelse med kommunesammenlægningen udarbejdet en ny 
”Barnets Bog”, som er en samlemappe for det materiale Sundhedsplejen vælger at dele 
ud ved sine besøg. 
 
Godkendt informationsmateriale: 
Indholdet i mappen er materiale, som skal være med til at sikre information til den nye 
familie om sundhed, ernæring og hygiejne.  
Materialet i mappen er godkendt materiale udarbejdet af eller i samarbejde med Sund-
hedsstyrelsen. 
 
Fra Sundhedspleje til dagpleje: 
For så vidt angår materiale om samarbejde og overgange til dagpleje indeholder map-
pen også et samarbejdsskema i forhold til børn med særlige behov. Skemaet skal inde-
holde de væsentlige oplysninger, der skal sikre en god overgang til dagplejen. Skemaet 
skal udfyldes i hjemmet i samarbejde med forældrene. Dette samarbejde er endvidere 
indskrevet i Kommunens Sammenhængende Børnepolitik.  
På den baggrund forefindes ligeledes informationsmateriale om kommunens pasnings-
tilbud. 
 
Informationsmateriale: 
Der findes og udarbejdes fortsat et meget stort og omfattende informationsmateriale til 
småbørnsfamilier. Samtidig har mange private firmaer udviklet reklamemateriale med 
karakter af information. På den baggrund bør det derfor vurderes, i hvilket omfang 
Sundhedsplejen skal medvirke til at formidle denne information. 
 
Det foreslås, at Sundhedsplejen medbringer  
• Godkendt informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om barnets ernæring og 

trivsel. 
• Samarbejdsskema for det enkelte barn. 
• Informationsmateriale om dagplejetilbud. 
 
Øvrigt informationsmateriale henvises til udlevering i Sund By. 
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Bilag: 
Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Godkendt idet det præciseres, at informationsmateriale om dagplejetilbud både omfat-
ter offentlige og private tilbud. 
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02/27 Pulje til videreførelse af Sundhedscenterprojekt 
 

J.nr.: 16.09.00Ø34 / T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-04-14\Pulje til videreførelse af 
Sundhedscenterprojekt.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse oplyser, at administrationen, 
for at overholde ansøgningsfristen, har fremsendt ansøgning til Ministeriet for Sund-
hed og Forebyggelse om tilskud på 5.875.000 kr. fra puljen til opkvalificering af sund-
hedscenterprojekterne.  
 
Fagenheden foreslår, at Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning og afventer 
Ministeriets stillingtagen til ansøgningen. 
  
Sagsfremstilling: 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udlagt en pulje på 30 mio. kr. til opkvali-
ficering af Sundhedscenterprojekterne. De Sundhedscentre der i første omgang fik til-
skud til projektet har mulighed for at søge tilskud fra den nye pulje. 
 
Ansøgningsfristen var på ca. 4 uger, og administrationen har derfor formuleret og 
fremsendt en ansøgning til ministeriet.  
 
Formålet med at søge om en ny projektperiode med fokus på tilbud til borgere med 
kronisk sygdom er således, at:   
 
• fortsætte implementeringen af modellen for ”det gode sammenhængende rehabili-

teringsforløb” som et individuelt tilrettelagt tilbud til borgere med KOL og type 2 -
diabetes og dermed at afprøve modellen i praksis. Et af de centrale elementer i mo-
dellen er, at der udarbejdes individuelle rehabiliteringsplaner, og dermed rummer 
modellen mulighed for socialt differentierede tilbud, der tager udgangspunkt i den 
enkelte borgers situation og ressourcer, 

 
• udvide tilbuddet til borgere med hjerte/karsygdomme og dermed prøve i praksis at 

overføre modellen til en anden kronikergruppe, 
 
• udvide tilbuddet med udgående teams, så det dermed også kommer til at rette sig 

imod de svagere borgere med kronisk sygdom, eksempelvis: 
o borgere, der ikke kan komme ind på genoptrænings/rehabiliteringscentrene; 

men har behov for et tilbud i eget hjem, 
o borgere, hvor hele eller dele af forebyggelsen skal ske gennem personalet, 

der er omkring borgeren, 
 
• bidrage til at udvikle samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland om de kronisk syge borgere. Som en del af sundhedsaftalerne i Region 
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Nordjylland er der vedtaget en overordnet generel aftale på kronikerområdet (ved-
lagt som bilag 1a). Denne aftale skal følges op af frivillige sundhedsaftaler mellem 
regionen og de enkelte kommuner på 9 kroniske lidelser. Netop KOL, Type 2 dia-
betes og hjerte/karsygdomme er – sammen med demens - de første områder, der 
aktuelt udvikles aftaler på. Ved at fortsætte og udvide den kommunale rehabilite-
ringsindsats vil kommunen bl.a. få mulighed for at afprøve nogle af de samar-
bejdsmodeller mellem kommune, almen praksis og sygehus, som skitseres i kroni-
kermodellen 

 
• øge viden og kompetencer vedrørende rehabilitering på kronikerområdet hos de 

involverede fagpersoner i kommunen. 
 
Der er ansøgt om 5.875.000 kr. over en periode på 18 måneder. 
 
Bilag 1 og 2 er den konkrete ansøgning, medens de øvrige bilag er understøttende bi-
lag for ansøgningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
 
Bilag: 
04-14 Bilag 0, Ansøgningsskema 
04-14 Bilag 1, beskrivelse af det ansøgte projekt, punkt 5 
04-14 Bilag 1a, Kronikerorganisering i Nordjylland 
04-14 KOALA 
04-14 Bilag 2, ansøgt beløb, punkt 7 
04-14 Bilag 3, Beskrivelse af det eksisterende sundhedscenter 
04-14, Bilag 3a, oprindelig projektansøgning 
04-14 Bilag 3b1, Rapport, det gode sammenhængede rehabiliteringsforløb 
04-14, Bilag 3b2, Modellens værktøjer 
04-14, Bilag 3 c, Kommunal Rehabilitering 
04-14, bilag 3c 2 Status på nuværende projekt - registrering af aktiviteter 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Ansøgning godkendt. 
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03/28 Aftalestyring  
 

J.nr.: 00.15.10A21 
2007.252-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-04-14\Aftalestyring .doc ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
drøfter, hvordan dialogen med de decentrale enheder skal håndteres i 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. januar 2008, at Projekt Aftalestyring ud-
sættes indtil 1. kvartal 2009. Samtidig opfordres fagudvalgene til, i samarbejde med 
fagenhederne, at sikre en løbende dialog med de decentrale enheder, indtil et nyt kon-
cept er vedtaget. 
 
I 2008 er fagenhederne derfor ansvarlige for at sikre og håndtere dialogen mellem de 
decentrale enheder og det politiske niveau. 
 
 
Bilag: 
Aftalestyring - Økonomiudvalgets afgørelse af 24. januar 2008 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Sundhedsudvalget har været på besøgsrunde på institutionerne samt har de forskellige 
fagområder inviteret til udvalgsmøderne efter tur. 
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04/29 Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev 
Kommune - referat fra møde den 1. april 2008 
 

J.nr.: 16.00.43P27 / T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-04-14\Sundhedsaftale mellem 
Region Nordjylland og Brønderslev Kommune, mødereferat.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
tager referat fra møde i Styregruppen for Sundhedsaftaler mellem Region Nordjylland 
og Brønderslev Kommune til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med samarbejde og forhandling af Sundhedsaftaler mellem Region Nord-
jylland og Brønderslev Kommune, er der nedsat en styregruppe med repræsentation af 
såvel Region som Kommune. 
 
Der har været afholdt et statusmøde på Sundhedsaftale samarbejdet i denne styregrup-
pe og referat herfra vedlægges. 
 
Der skal afholdes nye forhandlinger i mellem Region Nordjylland og Brønderslev 
Kommune, i forbindelse med genforhandling af aftalen. Denne forhandling afholdes 
den 19. juni 2008.  
 
 
Bilag: 
Referat fra Styregruppemøde den 1. april 2008 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
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05/30 Sundhedshuse - møde i styregruppen 
 

J.nr.: 16.00.00G01 / T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-04-14\Sundhedshuse - møde i 
styregruppen.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forslår, at Sundhedsudvalget 
tager referat fra møde den 1. april 2008 i styregruppen for Sundhedshuse til efterret-
ning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er i forbindelse med samarbejdet omkring etablering af Sundhedshus i Brønders-
lev Kommune, nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Region Nordjyl-
land, alment og speciallæger samt Brønderslev Kommune. 
 
Ved det sidst afholdte styregruppemøde, deltog repræsentanter fra lægerne i kommu-
nens østlige del. På næste styregruppemøde for Sundhedshuse bør det besluttes om 
denne løsning skal være permanent 
 
Der har været afholdt møde den 1. april 2008, hvorpå der blev diskuteret rammer for 
samarbejde i processen samt fysisk placering af Sundhedshus i Brønderslev. 
 
 
Bilag: 
Referat fra Styregruppemøde Sundhedshuse, den 1. april 2008 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
Udvalget forudsætter, at der forud for igangsætning af byggeriet bliver indgået bin-
dende aftaler med lægerne, hvor lægerne knyttes til projektet. 
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06/31 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.20.00 S29 
2007.1004-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\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 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Til efterretning. 
Opstilllingsform godkendt. 



Sundhedsudvalget, 14. april 2008 Side 106 

 
07/32 Orientering 
 

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

 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14. april 2008 
Fraværende: Ingen. 
 
Udvalget ønsker, at der rettes fokus mod kostpolitikken især på folkeskoleområdet. 
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