
 Brønderslev Kommune 
  

 
 
 
 
 

Sundhedsudvalget 
 
 

Beslutningsprotokol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 
 

16. juni 2008 

Lokale: 
 

Lokale 219, Brønderslev Rådhus 

Tidspunkt: 
 

kl. 13.30-15.25 

 



Indholdsfortegnelse 
 
 

 
 
Sag nr. Side 
 
Åbne sager: 
01/44 Evaluering af Sundhedcenterprojekt ........................................................... 114 
02/45 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune............................................... 116 
03/46 Prioriteringskatalog til budget 2009............................................................ 119 
04/47 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet ................................... 121 
05/48 Status på Sundhedshus ................................................................................ 122 
06/49 Orientering .................................................................................................. 123 

Lukkede sager: 
07/50 Orientering 
 
 
 



Sundhedsudvalget, 16. juni 2008 Side 114 

Åbne sager: 

01/44 Evaluering af Sundhedcenterprojekt 
 

J.nr.: 16.09.00Ø34 
2008.396-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-06-16\Evaluering af 
Sundhedcenterprojekt.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår at: 

• Byrådet tilslutter sig rapportens konklusioner, 
• der arbejdes videre med rapportens anbefalinger, 
• styregruppen nedlægges snarest muligt, og at ansvaret for projektet overgår til 

Sundhedsudvalget, og 
• den ledelsesmæssige forankring af projektet drøftes 

 
Sagsfremstilling: 
Der foreligger nu en rapport som resultat af den evaluering af Sundhedscentret i brøn-
derslev Kommune, som Styregruppen og Økonomiudvalget har ønsket. 
I marts 2005 blev det besluttet at sende en fællesansøgning til Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet for daværende Brønderslev og Dronninglund Kommune. Efterfølgende 
blev der bevilget 9.222 mio. kr. til et 2-årigt forsøg med at etablere sundhedscenterpro-
jekt i Brønderslev Kommune efter kommunesammenlægningen. 
Specifikation af den godkendte bevilling fremgår af rapporten. 
 
Der har været nedsat en Styregruppe, udpeget af det daværende Sammenlægningsud-
valg. 
Den 5. april 2008 blev der fra Styregruppen sendt en ny ansøgning til Sundhedsmini-
steriet, som har afsat nye puljemidler for 2009. Kommunen søger her om knap 6 mio. 
kr. og fokus lægges på rehabiliteringsindsatsen, som skal komme kronisk syge beboere 
til gode. 
 
Denne ansøgning er nu imødekommet med følgende kommentarer fra ministeriet 
”Formål: At fortsætte implementering af sundhedscenterprojekt med individuelle re-
habiliteringsplaner for KOL og Diabetes type 2 og udvide med inddragelse af hjerte-
karsygdomme og etablering af udgående teams til borgere som har behov for et tilbud i 
hjemmet. 
Indsats: Etablering af rehabiliteringsteams rettet til definerede målgrupper og etable-
ring af udgående funktion til rehabilitering i hjemmet. Udvikle samarbejdet med almen 
praksis. 
Evaluering: I projektet indgår et kvalitetsudviklingsprojekt for KOL, og der er planlagt 
evaluering med anvendelse anerkendte værktøjer og metoder. 
Konklusion: Projektet er i overensstemmelse med puljens formål, og der er beskrevet 
en relevant evaluering. 
Ansøgt beløb: 5.875.000 kr. 
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Indstilling: 
Det indstilles at imødekomme ansøgningen delvist med et tilskud på 4.230.000 kr.” 
 
Denne nye bevilling skaber et behov for at se på opgavens organisatoriske placering. I 
dag er forebyggelse og træning ledelsesmæssigt et område, men begge områder har nu 
så stort et indholdsmæssigt omfang, at det af hensyn til såvel kvalitet og indhold i op-
gaver og personaleledelse, vil være relevant at dele området i to selvstændige ledelses-
områder. 
 
Evalueringsrapporten anbefaler at fremtidige aktiviteter bør organiseres direkte under 
Sundhedsudvalget. Fagenheden tilslutter sig denne konklusion, og anbefaler at fortsæt-
telsen af projektet underlægges Sundhedsudvalget. 
 
 
Bilag: 
Evaluering af sundhedscenteret 
Opsamling på Spørgeskema til ansatte 
Opsamling byrådet 
Opsamling på spørgeskema fra visitation 
Opsamling på spørgeskema til almen praksis  læger (2) 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2008 
Fraværende: Jette Ramskov. 
 
Projektleder Mette Krogh deltog under punktet. 
 
Udvalget anbefaler fagenhedens forslag med følgende tilføjelser: 

• Der udarbejdes en informationsstrategi for at imødegå den kritik, der er frem-
ført i evalueringen 

• der udarbejdes organisationsdiagram, som tager højde for den ønskede opdeling 
af ledelsesopgaven. 
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02/45 Sundhedspolitik for Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 16.00.00 P22 
08/900 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-06-16\Sundhedspolitik for 
Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
SU/U/SO/TF/BE/FK/BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Sundhedsudvalget har fremsendt forslag til sundhedspolitik for Brønderslev Kom-
mune 2008-2009 til høring i de øvrige stående udvalg og Forretningsledelsen.  
 
Sundhedsudvalget anbefaler i møde den 5. maj 2008, at forslaget godkendes, idet 
følgende ønskes præciseret: 
 
• Aktørerne, som omtalt i politikkens indledning, præciseres, idet alle opgaver ikke 

skal løftes af kommunen. 
• fokus i initiativer rettes mod børn- og ungeområdet. 
 
Udvalget foreslår, at der afsættes en pulje på budget 2009 på 6 kr. pr. borger til frem-
me af initiativer i Sundhedspolitikken. 
 
Peer Thisted var fraværende. 
 
Forretningsledelsen har behandlet sagen i møde den 8. maj 2008. 
 
FL roser den gode tværfaglige proces, som har sikret, at alle kommunale enheder er 
tænkt ind i sundhedspolitikken. FL anbefaler politikken med følgende forslag til æn-
dringer: 
 
- Side 2: Kun sundhedskonsekvensvurderinger i særlige beslutninger, hvor det har 

væsentlig betydning. 
- FL ønsker præciseret, at det er sundhedsområdet og Sundhedsudvalget, der har ini-

tiativpligten på tiltagene. 
- FL ønsker præciseret, at tiltag der vedrører andre enheders områder ikke kan 

iværksættes uden, at dette tilrettelægges og besluttes sammen med den berørte en-
hed/udvalg. 

- FL gør opmærksom på, at beskrivelsen af indsatsområdet ’Sundt miljø på arbejde 
og i kommunen’ ikke virker sammenhængende i forhold til den øvrige politik, og 
afsnittet bør ændres.  

 
Henning Risager og Thomas Jepsen var fraværende. 
 
Socialudvalget ønsker i møde den 21. maj 2008, at der forsat er fokus på sundheds-
indsatsen på ældreområdet og at der er fokus på de svageste grupper af de ældre. 
 
Udvalget forudsætter, at Sundhedsudvalget fremsætter ønsker til budget 2009 om pulje 
til fremme af initiativer i Sundhedspolitikken. 
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Beskæftigelsesudvalget opfordrer i møde den 26. maj 2008 i forlængelse af Sund-
hedsudvalgets indstilling til, at der sættes fokus på unge kontanthjælpsmodtageres 
sundhed og ernæring. 
 
Udvalget forudsætter, at afsættelse af puljebeløb aftales ved budgetlægningen.  
 
Steen Christensen var fraværende. 
 
Fritids- og Kulturudvalget indstiller i møde den 29. maj 2008 forslaget til en sund-
hedspolitik.. 
Udvalget forventer, at Sundhedsudvalget er initiativtager i forhold til politikkens inten-
tioner og forventer at blive involveret i relation til initiativer på fritids- og kulturområ-
det. 
 
Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 9. juni 2008 taget sundhedspolitikken til 
efterretning. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget indstiller sagen i møde den 10. juni 2008 forslaget til en 
sundhedspolitik. 
Udvalget forventer, at Sundhedsudvalget er initiativtager i forhold til politikkens inten-
tioner og forventer at blive involveret i relation til initiativer på Børne- og Ungdoms-
udvalgets område. 
 
Gitte Krogh og Martin Rishøj Jensen var fraværende. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget har i møde den 10. juni 2008. 08 taget sund-
hedspolitikken til efterretning. 
 
Sundhedsaspektet tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan. 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet besluttede den 13. december 2007 at godkende foreløbigt udkast til sundheds-
politik. En række indsatsområder blev udpeget, og politik for disse områder er nu ud-
arbejdet af forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, som har været nedsat. 
 
Hvert indsatsområde er opdelt i politikformulering, oversigt over nuværende initiativer 
og forslag til nye. Ud over beskrivelsen af indsatsområderne er der nu også tilføjet en 
oversigt over arbejdets metode. Derudover er der foretaget sproglige rettelser i forhold 
til det oprindelige udkast. 
 
Det skal bemærkes, at der i beskrivelse af nuværende aktiviteter i sundhedspolitikken 
indgår forebyggende aktiviteter som p.t. støttes af Sundhedscenterprojektmidler. 
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Bilag (kun som link – tidligere udsendt): 
Sundhedspolitik 08 
Temaer og niveauer - livsstil (2) 
Skema Indsats - Borgeren i Bevægelse 
Skema indsats - sundt miljø på arbejde og i kommunen 
Temaer og målgrupper - Fællesskab 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen. 
 
Projektleder Mette Krogh deltog under punktet. 
 
Sundhedsudvalget tager udvalgenes bemærkninger til efterretning og udvalget fasthol-
der den tidligere fokus på børn og unge, idet præciseres, at forebyggelse målrettes børn 
og unge og den sekundære forebyggelse/rehabilitering målrettes ældre og kroniske 
patienter i kommunen. 
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03/46 Prioriteringskatalog til budget 2009 
 
 

J.nr.: 00.30.00Ø02 
08/175 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-06-16\Prioriteringskatalog til 
budget 2009.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden foreslår, at udvalget drøfter prioriteringskataloget, med henblik på evt. at 
stille alternative forslag og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af 
det tidligere stillede forslag, således der kan fremsendes et endeligt prioriteringskata-
log fra udvalget i august.   
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det besluttet 
at der ikke skal udarbejdes et nyt administrativt prioriteringskatalog til budget 2009. I 
stedes tages udgangspunkt i det prioriteringskatalog som administrationen havde udar-
bejdet til budget 2008. Kataloget fra sidste år er derfor blevet korrigeret, således at 
forslag som blev gennemført er blevet taget ud. 
 
Hvert udvalg drøfter på baggrund heraf det administrative forslag til prioriteringskata-
log før sommerferien. Hvert udvalg har herefter mulighed for at stille alternative for-
slag indenfor området og såfremt der fremkommer alternative forslag udtage nogle af 
det tidligere stillede forslag. Forslag til prioriteringskatalog fra udvalget fordelt på po-
litikområder skal ligge klar i august.  
 
Der er ikke blevet fastsat en procentsats som skal afdækkes til budget 2009. Sidste år 
blev der afdækket forslag svarende til 4 % af driften, hvilket medførte følgende beløb 
skulle afdækkes i 2008: 
 
i 1000 kr.   
Økonomiudvalget 6.045
Udviklings- og Planlægningsudvalget 763
Børne- og Ungdomsudvalget 18.778
Fritids- og Kulturudvalget 2.253
Beskæftigelsesudvalget 89
Socialudvalget 15.417
Sundhedsudvalget 1.289
Teknik- og Miljøudvalget 4.317
I alt 48.952
 
 
Bilag: 
Prioriteringskatalog pol  701 Sundhed ny 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen. 
 
Kataloget gennemgået og der foretages nye beregninger til næste møde. 
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04/47 Forbrug af Regionens ydelser på sundhedsområdet 
 

J.nr.: 16.20.00 S29 
2007.1004-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-06-16\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: 
Forbrug af regionens ydelser - politiker juni møde 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen. 
 
Rapporten taget til efterretning. 
 
Mindreforbrug på ældreområdet som følge af konflikten medfører merudgifter på 
sundhedsområdet i form af færdighehandlede patienter. Mindreforbruget under social-
udvalget bør derfor medgå til finansiering af merudgifter under Sundhedsudvalget. 
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05/48 Status på Sundhedshus 
 

J.nr.: 16.00.00G01 / T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-06-16\Status på Sundhedshus.doc ÅBEN SAG
SU

 
Sagsfremstilling: 
Orientering om status på Sundhedshus. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen. 
 
Orientering givet. 
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06/49 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-06-16\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG
SU

 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2008 
Fraværende: Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen. 
 
Intet. 
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