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01    Samarbejde med frivillige organisationer indenfor sundhedsområdet 
J.nr.: 16.00.13G01/dwsuit 
 08/3060 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med Kommunernes ansvar inden for Forebyggelsesområdet, øges fokus på orga-
nisering af indsatser og samarbejde inden for kronikerområdet. 

Forslag til organisering af området findes beskrevet i de udfyldningsaftaler under Sundhedsafta-
len, som Kommune og Region skal indgå i løbet af 2009. For at sikre en god kontinuitet i opga-
veløsningen både i forhold til udslusning af borgere efter en målrettet rehabiliteringsindsats, 
men også for at kvalificere indhold i selve denne opgave løsning, foreslås det, at der tages initi-
ativ til at samle relevante patient- og pårørendeorganisationer. Et sådant møde vil kunne af-
stemme forventninger til samarbejde og åbne for en nødvendig dialog. 

Konkret arbejder Brønderslev Kommune med indsatser for borgere med Hjertekarsygdomme,
KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) samt Diabetes 2. Relevant i denne sammenhæng vil det
derfor være at invitere Hjerteforening, Lungeforening samt Diabetesforeningen. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget disku-
terer rammer for samarbejde med frivillige foreninger og interesseorganisationer inden for
sundhedsområdet. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
Forvaltningen udarbejder oplæg til, hvordan samarbejdet med de frivillige organisationer kan 
organiseres. 
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02    Status på forebyggelse og træning 
J.nr.: 16.20.00G01/dwsuit 
 08/3061 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der gives en mundtlig status på Sundhedscenter-projektet. 

Leder af Forebyggelse og Træning Helle Rasmussen deltager. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
status på Sundhedscenter-projektet til efterretning. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
Orientering givet og taget til efterretning. 
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03    Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune 
J.nr.: 16.00.43P27/dwsuit 
 08/1767 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune har til hensigt at regule-
re og anvise retningslinjer for samarbejdet mellem Region og kommune inden for Sundhedsom-
rådet. Sundhedsaftalen består af en generel del, hvori det overordnende samarbejde mellem
Region og alle kommuner beskrives. Derudover har Brønderslev Kommune indgået bilaterale
aftaler med Regionen, som er indskrevet i sundhedsaftalen. 

De bilaterale aftaler er forhandlet mellem Regionsrådets repræsentanter og repræsentanter fra
Sundhedsudvalget. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget god-
kender den forhandlede Sundhedsaftale. 

 
Bilag: 
Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderselv Kommune og Region Nordjylland - Sundhedsafta-
le 2008, Brønderslev Kommune 2. september.doc 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
Anbefales. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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04    Budget 2009: Indledende drøftelser vedrørende afdækning af 4% af service-
udgifterne 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 
 08/47 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med at byrådet har besluttet, at der skal afdækkes 4% af serviceudgifterne, drøftes 
hvilke områder forvaltningen foreslår at der fokuseres på. 

Der forventes afholdt ekstraordinært møde i Sundhedsudvalget den 22. september forud for af-
levering af materialet. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at fokusområderne drøftes, 
og at der fremsendes endeligt forslag til mødet den 22. september 2008. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
Forslag til prioriteringskatalog blev udleveret på mødet. Udvalget tager det udleverede priorite-
ringskatalog til efterretning med enkelte redaktionelle ændringer. 

Forslag nr. 5 og 7 har ingen driftsmæssige konsekvenser og forslagene opføres derfor som rati-
onale i stedet for servicereduktioner. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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05    Forbrug af Regionens ydelser på Sundhedsområdet 
J.nr.: 16.20.00S29/dwoksm 
 08/58 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der laves løbende hver måned økonomiopfølgning på kommunens træk på Regionens sund-
hedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-sundhed. 

Der foreligger nu træk for juli måned 2008. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
økonomiopfølgningen til efterretning. 

 
Bilag: 
Budgetopfølgning pr. 31.07.08 på aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
Til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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06    Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 

1. Frivillighedsråd 
Orientering fra første møde i Frivillighedsrådet 
BILAG:  
Referat fra mødet den 18. august 2008 

2. Ekstraordinært Sundhedsudvalgsmøde 

3. Notat fra KL om bemærkninger til tabel 11 
BILAG: 
Notat af 12. juni 2008 om Aktivitetsbestemt medfinansiering 2009 

4. Notat fra KL om bemærkninger til tabel 12 
BILAG: 
Notat af 13. juni 2008 om Genoptræningsplaner og genoptræningsudgifter. 

5. Pjece fra Gigtforeningen om "Borgere med gigt - hvad kan kommunen gøre" 
BILAG: 
Gigtforeningens brev af 18. august 2008 
Pjecen "Borgere med gigt - hvad kan kommunen gøre?"  

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
ad 1, 3, 4 og 5. Til efterretning. 

ad 2. Mødet aflyst. 

ad 6. Mange fødsler i år betyder, at Sundhedsplejen er nødt til at fjerne 8 mdr.´s besøg til fler-
gangsfødende i en overgangsperiode. 

ad 7.Personalesituationen på træningsområdet.  
Vakante stillinger betyder pres på træningsområdet. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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07    Lukket sag - Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Lukket sag 
  SU

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 09. september 2008  
Intet. 
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