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01     Sundhedsydelser under sundhedslovens §119 - samarbejde med andre 
kommuner 

J.nr.: 00.17.00P27/dwsbhsj 
 08/16212 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med strukturreformen blev ansvaret for forebyggende tilbud lagt ud i kommunerne, 
jfr. §119 i Sundhedsloven. Samtidig blev kommunerne økonomisk kompenseret for denne op-
gave. Dette tolkes efterfølgende af ministeriet således, at der ikke må opkræves betaling fra 
borgere, der deltager i kommunale forebyggende aktiviteter i egen kommune. 

I Brønderslev Kommune har vi en række forskelligartede tilbud til borgere jfr. § 119, heriblandt 
"Motion på Recept", Træningsværksted og "Hjertevenlig Motion". Endelig er der rehabiliterings-
projektet som omhandler tilbud til borgere med hjertekarsygdomme, diabetes 2, samt kronisk 
obstruktiv lungesygdom. (KOL). 

Der er i loven lagt op til, at der kan samarbejdes på tværs af kommunerne. 

Aalborg Kommune udbyder flere aktiviteter for borgere med kroniske sygdomme, og har i for-
bindelse med den nye lovgivning ændret procedure, således at borgere fra andre kommuner 
skal betale 135 kr. pr. gang for at deltage i disse aktiviteter. 

Der er i dag en række borgere fra Brønderslev Kommune, som benytter disse tilbud i Aalborg 
Kommune. Disse kan ikke længere deltage i Aalborgs tilbud, hvis hjemkommunen eller borge-
ren ikke selv vil betale. Omvendt er det, set i lyset af det vedtagne budget 2009, hvor en række 
tilbud må reduceres eller nedlægges på grund af besparelser, ikke muligt at betale for tilbud i 
andre kommuner. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse finder ikke, at der på baggrund af den 
netop gennemførte besparelse på forebyggelses- og træningsområdet, findes mulighed for at 
imødekomme efterspørgslen efter betaling for ydelser i anden kommune. Det foreslås, at der i 
stedet etableres supplerende tilbud i egen kommune, for at tilgodese dette behov. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Fagenhedens anbefaling godkendt. 
Det undersøges hvor mange, der i dag anvender tilbud uden for kommunen, og drøftelsen heraf 
tages op efterfølgende. 

Birgitte Josefsen var fraværende. 
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02     Sundhedsplejen - Serviceniveau 
J.nr.: 16.20.00A21/dwsuit 
 08/16213 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsplejen tilbyder forebyggende og sundhedsfremmende ydelser til børn i alderen 0-18 
år i Brønderslev Kommune. Det sker ved ydelser til småbørn i form af etableringsbesøg for ny-
fødte og en række hjemmebesøg i barnets første leveår. Derudover tilbydes der ydelser til sko-
lebørn i form af ind- og udskolingsundersøgelser, samt løbende sundhedsforebyggende samta-
ler med skolebørn og forældre. 

Udover disse ydelser indgår Sundhedsplejen som en central samarbejdsaktør inden for det fo-
rebyggende område. Det sker gennem tværfaglige teams, samarbejde med kommunens skoler 
og daginstitutioner, samt generelt med sundhedsfaglig råd og vejledning. 

Sundhedsplejens ressourcer er udregnet efter det oprindelige niveau i de to sammenlagte 
kommuner og med afsæt i befolkningsprognosen. 

Normalt fødes der ca. 420 børn om året i kommunen, men i takt med at Brønderslev Kommune 
har udviklet sig som et tilflytningskommune for specielt unge familier, har børnetallet være støt 
stigende. I 2008 er fødselstallet således allerede oppe på 450 børn. Vi forventer på baggrund af 
meldinger fra Jordemødrene at nå op på ca. 480 børn. Det er en vækst, vi må forudse vil fort-
sætte i årene fremover, samtidig med at disse store årgange fortsat vil være under Sundheds-
plejens tilsynspligt. 

En anden faktor, som vil påvirke Sundhedsplejens arbejde, er, at Regionen nu vil lade alle kvin-
der, der har haft en normal graviditet og fødsel, føde ambulant. Dette vil stille krav til Sundheds-
plejen om at komme endnu tidligere ud til familierne. 

Herudover er der kommet en del flygtningefamilier til Kommunen. Her er et stor behov for sund-
hedspleje og introduktion til det danske sundhedssystem. Denne opgave bliver Sundhedsplejen 
ikke kompenseret for. 

På baggrund af disse faktorer er der derfor brug for at få fastlagt et serviceniveau for Sund-
hedsplejen. 

Fagenheden beskriver 3 modeller på småbørnssundhedspleje: 

Model 1 
Sundhedsplejens nuværende ressourcer lægges til grund, og der skæres i antal besøg hos så-
vel småbørnsfamilier som skolebørnsydelser. 

Konsekvens 
Mangel på mulighed for tidlig opsporing af problemer, og mulighed for indgåelse i tværfaglige 
teams. 

Model 2. 
Sundhedsplejen tilføres ressourcer, svarende til , der kan imødekommes 480 børn årligt. 

Konsekvens 
Området skal tilføres 200.000 kr. svarende til 1/2 sundhedsplejerske stilling. 
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Model 3. 
Sundhedsplejen tilføres ressourcer svarende til 1 fuldtids sundhedsplejerskestilling, der kan 
imødekomme 480 børn årligt, samt opgaven med integration af flygtningefamilier med børn. 

Konsekvens 
Området skal tilføres 400.000 kr. svarende til 1 fuldtids sundhedsplejerskestilling. 

Fagenheden beskriver to modeller for skolesundhedspleje: 

Model 1  
Skolesundhedspleje uden ressourcer til flygtningeområdet. 

Konsekvens 
Ingen mulighed for særskilt indsats på dette område. 

Model 2 
Mulighed for indsatser på flygtningeområdet. 

Konsekvenser 
Opnormering svarende til 6 timer/ugt. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og beskæftigelse foreslår, at model 1 for småbørns-
sundhedsplejen samt model 1 for skolesundhedsplejen lægges til grund, men at man ved bud-
getforhandling for 2010 imødekommer model 3 for småbørnssundhedsplejen samt model 2 for 
skolesundhedsplejen. 

  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
mCenter for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Bilag: 
Funktioner og tidsforbrug Skolesundhedsplejen 
Funktioner og tidsforbrug Skolesundhedsplejen inkl. flygtninge 
Status 191108 skole 
Status småbørn 
Tidsforbrug-funktioner - 420 fødsler 
Tidsforbrug-funktioner 420 fødsler - inkl. flygtninge 
Tidsforbrug-funktioner - 480 fødsler - inkl. flygtninge 
Notat vedrørende sundhedsplejerskeydelser til flygtninge familier i Brønderslev Kommune 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Fagenhedens anbefaling godkendt. 

Birgitte Josefsen var fraværende. 
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03     Samarbejde med patientforeninger 
J.nr.: 50.06.00P27/dwsuit 
 08/16214 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Forebyggelsesområdet er jf. Sundhedslovens § 119 blevet et kommunalt ansvar. Samtidig læg-
ges der i loven op til, at kronikerområdet også delvist er et kommunalt ansvar. Der er i Sund-
hedsaftalen mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland indgået en overordnet aftale 
om samarbejde mellem Regionens ydelser på kronikerområdet og Brønderslev Kommunes 
ydelser. 

Denne opgavefordeling placerer dermed ansvaret for borgerens forebyggelse og rehabilitering i 
kommunalt regi. Mange af de patientkategorier der her er tale om, findes repræsenteret ved pa-
tientforeninger. På den baggrund findes det naturligt at indlede en sondering af muligheden for 
indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler mellem kommune og patientforeninger om opgaveløs-
ningen.  

En partnerskabsaftale er en aftale mellem kommune og patientforening om en konkret opgave-
løsning. 

Der er i Forebyggelsesområdet reduceret i budgettet for 2009, hvilket ikke giver mulighed for 
samarbejde med alle frivillige foreninger, således at der her udelukkende er tale om samarbejde 
om partnerskabsaftaler med patientforeninger. 

Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår på den baggrund, at der tages 
initiativ til at indkalde til et møde med relevante patientforeninger for at afstemme forvenentnin-
ger og mulighed for konkrete initiativer for samarbejde. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Fagenhedens anbefaling godkendt. 
 
Birgitte Josefsen var fraværende. 
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04     Status på sundhedshuse - november 2008 
J.nr.: 16.00.00G01/dwsuit 
 08/1247 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende og speciallæger i Brønderslev Kommu-
ne om etablering af sundhedshuse til fastholdelse og rekruttering af nye læger er noget til den 
fase, hvor konkretiseringsprocessen omkring etablering af sundhedshuse i den østlige del af 
kommunen er igangsat.  

På mødet vil givet den seneste opdatering på status. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til ef-
terretning. 

 
Bilag: 
Udtalelse fra Ulla Astman 
Status på etablering af Sundhedshuse, november 2008 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Til efterretning. 
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05     Overførsel af driftsmidler fra 2007 til frigivelse i 2008 og 2009 
J.nr.: 00.32.00Ø06/dwokhoc 
 08/12436 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Som en del af budgetaftalen for budget 2009 blev følgende aftalt vedr. overførte midler fra 
2007: 

Det er aftalt at følgende overførsler/opsparede midler fra 2007 frigives pr.1.1.2009: 

• Decentrale enheders positive opsparing  

• Anlægsmidler  

Øvrige opsparede midler skal politisk behandles inden eventuel frigivelse. 

Der er enighed om, at fagudvalg, forvaltning og driftsenhederne skal udvise størst mulig tilba-
geholdenhed i resten af 2008 med henblik på at kunne overholde servicerammen. 

Center for Økonomi har på baggrund heraf gennemgået den tidligere udarbejdede oversigt over 
overførsler af driftsmidler og oversigten er herefter blevet opdelt i 6 kategorier: 

Er tidligere frigivet (primært negative overførsler)  

1. Frigives pr. 1.1.2009 til decentrale enheder  

2. Frigives i 2008 pga. bindende tilsagn eller puljetilskud  

3. Frigives ikke  

4. Frigives pr. 1.1.2009, øvrige  

5. Beløb der frigives efter Økonomiudvalgets individuelle vurdering (begrundelse vedlagt)  

Vedr. punkt 4 skal det understreges, at udgangspunktet for vurderingen har været, at alle over-
førsler på fællesområder som ikke er bundet op i bindende tilsagn eller konkrete puljetilskud ik-
ke frigives. 

Vedr. punkt 6 foreligger der for hvert punkt en særskilte beskrivelser fra fagenhederne, som an-
giver begrundelser for, at der ansøges om overførsel af de pågældende driftsmidler. 

Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, 

• at midler angivet med 2 og 5 frigives pr. 1.1.2009,  

• at midler angivet med 3 frigives i 2008, og  

at udvalget tager stilling til de ansøgninger, som foreligger og som er angivet med 6. 

 
Bilag: 
Overførsel af driftsmidler til frigivelse i 2008 og 2009-Sundhedsudvalget 
Ansøgning, kategori 6 vedrørende Sundhedsudvalget 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Anbefales.  
Sagsfremstillingen tilrettes, således der er overensstemmelse mellem koderne i sagsfremstilling 
og i bilaget. 
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06     Forbrug af regionens ydelser på sundhedsområdet 
J.nr.: 16.20.00S29/dwoksm 
 08/58 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der udarbejdes hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens sund-
hedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-Sundhed. 

Der foreligger nu træk for oktober måned 2008. 

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

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Bilag: 
10 måneders forbrug af regionens ydelser (dec.-sept.) 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Til efterretning. 
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07     Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008 på Sundhedsudvalgets om-

råde 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 08/55 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Ifølge principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter, og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for 
Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2008 
for Sundhedsudvalgets område. 

En uddybende forklaring af afvigelserne på Sundhedsudvalget område fremgår af vedlagte bi-
lag over budgetopfølgningen pr. 30. september 2008. Endvidere vedlægges status på opfølg-
ningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2008.  

Det skal understreges, at regeringen har varslet sanktioner ved overskridelse af budget 2008, 
således at der sker individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne 
under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter 
(brutto). Med denne budgetopfølgning skønnes serviceudgifterne samlet for hele kommunen, at 
blive ca. 16,5 mio. kr. større i 2008 end den serviceramme, som er udmeldt af regeringen. Dette 
kan i værste fald medføre en bloktilskudsnedsættelse i 2009 på op til 16,5 mio. kr.  

Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2008. 

Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 20. november 2008, hvorefter der evt. kan 
forventes anmodning om oprettende tiltag fra Økonomiudvalgets side. 

 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-09-2008-SU 
Opmærksomhedspunkter til budgetopfølgning 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Til efterretning. 
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08     Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Åben sag 
  SU

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 01. december 2008  
Intet. 
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