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01 Forbrug af regionens ydelser 
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 data på 12 mdr.´s forbrug. 

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

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker følgende: 

På aktivitetsbestemte medfinansiering mangler der afregning på sygesikring for oktober og no-
vember 2008, som anslås til 1,150 mio. kr.   

På vederlagsfri fysioterapi er regningen for december 20080,437 mio. kr. endnu ikke modtaget. 

På genoptræningsområdet kan der mangle december 2008 afregninger fra de privat-
praktiserende fysioterapeuter, vakante stillinger, konflikten, samt et muligt efterslæb på den 
specialiserede genoptræning i lighed med tidligere år. 

På de færdigbehandlede patienter mangler der stadig opkrævning på "tvangsanbringelsessa-
gen" 0,623 mio. kr., hospiceudgifterne er ca. 0,1 mio. kr. større end forudsat i budgetopfølgnin-
gen 3. kvartal. 

Slutafregning for 2008 vil finde sted ved Sundhedsstyrelsens kommende kørsel, hvor der vil ske 
afregning for årets fejlkørsler samt uafsluttede sager for 2008. 

 
Bilag: 
12 mdr. afregning 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 02. februar 2009  
Til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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02 Lokaler til Sund By 
J.nr.: 82.04.00G00/dwsuit 
 08/16608 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
  
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 12. januar 2009  
Udvalget indstiller, at besparelsen findes inden for udvalgets egen ramme. 
Peer Thisted indstiller, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget/Budgetkoordineringsgruppen.
 
Jette Ramskov var fraværende. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse oplyser, at besparelsen på 100.000 kr. 
var fundet under forudsætning af, at Sund By blev flyttet og der derfor ikke længere var behov 
for personalemæssig betjening. Ved at fastholde lokalerne til Sund By´s aktiviteter er denne for-
udsætning derfor bortfaldet. Der skal derfor udover 100.000 kr. findes lønmidler til at fastholde 
denne medarbejder der er i flexjob, i alt 200.000,- kr. 

  

Fagenheden foreslår, at beløbet findes inden for nedenstående 3 alternativer: 

1.      At der findes 200.000 kr. inden for rammen til afregninger af ydelser til Regionen 

2.      At der findes 100.000 kr. inden for rammen til afregninger af ydelser til Regionen og 
100.000 kr. til finansiering af en flexjobmedarbejder indenfor Brønderslev Kommunes pulje 
til flexjob 

3.      At der findes 100.000 kr. inden.for lægeområdet og 100.000 kr. inden for flexjobpuljen i 
Brønderslev Kommune 

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2009 vedtog Byrådet, at Forebyggelsesområdet skulle spare 
350.000 kr. udover den allerede budgetterede reduktion fra 2008 til 2009 på 1.200.000 kr. Sam-
tidig var det en del af budgetforudsætningerne, at Sund By skulle flyttes til Sophielund, og at der 
hermed kunne indregnes en forventet lejeindtægt ved udlejning af Slotsgade 41 på 100.000 kr. 

Der er ved nedprioritering af borgerrettede forebyggelsesopgaver, samt afskedigelse, opnået en 
delvis indfrielse af budgetforudsætningerne, som er godkendt i Sundhedsudvalget den 3. no-
vember 2008. Den resterende del af besparelsen skal fremkomme ved at flytte Sund By til Gen-
optræningscentret Sophielund, jf. budgetforliget. 

Sund By rummer udover lokaler til forebyggende tilbud til kommunens borgere også arbejds-
plads for de medarbejdere der er beskæftiget med området, blandt andet fysio- og ergoterapeu-
ter, høreomsorg, forebyggende hjemmebesøgere samt diætist. Der skal derfor skaffes plads til 
såvel medarbejdere som Sund By i lokalerne på Sophielund. Det medfører at der er behov for 
nogle bygningsmæssige ændringer i stuetagen, samt inddragelse af 3 kælderrum til kontorer for 
medarbejdere. 



Sundhedsudvalget, den 02. februar 2009 Side 194
 

Der er taget kontakt til Fagenheden for Teknik og Miljø´s bygningsmyndighed, som har vurderet 
at der er behov for en byggetilladelse, da anvendelsesændringen til kontor i kælderen kræver 
dette. 

Bygningsmyndigheden vurderer ”lokalerne, hvor der søges indrettet kontorer, uegnede til konto-
rer og lignende”. Vurderingen er foretaget på baggrund af foreliggende tegninger og beskrivel-
ser. 

Den oprindelige forudsætning om opnåelse af en lejeindtægt på 100.000 kr. ved fraflytning af 
Slotsgade 41 er hermed bortfaldet, idet Sund By ikke kan flyttes til Sophielund. Samtidig har en 
anden forudsætning for at opnå besparelsen på Forebyggelsesområdet været, at der er sket en 
personalemæssig reduktion på området. Oprindelig var det forudsat at der ved at flytte Sund By 
til Sophielund kunne anvendes personale herfra til at varetage borgerbetjening af Sund By´s 
brugere. Denne forudsætning er hermed ligeledes bortfaldet. 

  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter 
alternative løsninger til opnåelse af budgetforudsætningerne. 

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

 
Bilag: 
Notat om flytning af Sund By Dronninglund 
Bygningsmyndighedens vurdering vedr. indretning af kontorer i kælder på Sophielund 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 02. februar 2009  
Udvalget godkender, at alternativ 3 vælges. 
Sagen tages op igen, når der er beslutning om placering af Sundhedshus i Dronninglund. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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03 Status på Sundhedshuse - januar 2009 
J.nr.: 16.00.00G01/dwsuit 
 08/1247 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med samarbejdet mellem Region Nordjylland, praktiserende og speciallæger i 
Brønderslev Kommune om etablering af sundhedshuse til fastholdelse og rekruttering af nye 
læger bliver der den 27. januar 2009 afholdt møde i Styregruppen. 

  

På udvalgsmødet vil der blive givet den seneste opdatering på status på etablering af 
Sundhedshuse i Brønderslev Kommune. 

  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterret-
ning. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 02. februar 2009  
Til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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04 Strukturanalyse vedr. samarbejdet mellem lægevagten og akutbered-

skabet i sekundær sektor i Region Nordjylland 
J.nr.: 16.18.00K04/dwsuit 
 08/17942 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland har udarbejdet en rapport med forslag til strukturændringer i lægevagtbetje-
ningen og akutberedskab. Rapporten er sendt til høring med en høringsfrist 9. februar 2009. 

  

Rapportens anbefalinger omhandler 7. punkter; 

1.       Anbefaling vedr. tilpasning af antallet af lægevagtstationer 

2.       Anbefaling vedr. lægevagtstationer og FAM (fælles akutmodtagefunktioner) 

3.       Anbefaling vedr. fælles IT system i lægevagt og akutmodtagelse 

4.       Anbefaling vedr. udregning af patienttransportordning 

5.       Anbefaling vedr. serviceniveau i lægevagten i Region Nordjylland 

6.       Anbefaling vedr. organisering af akutstruktur i dagtid 

7.       Anbefaling vedr. samarbejde mellem kommuner og lægevagt 

Strukturanalysen skal afdække og sikre lægevagtsbetjeningen samt facilitere samarbejdet mel-
lem lægevagten og sekundær sektor. 

Overordnet set er lægevagtsordningen et Regionalt ansvar. Afsættet for rapporten skal findes i 
manglen på læger og den deraf afledte mulighed for at dække lægevagtsbetjeningen. 

Der lægges dog i rapporten op til et øget samarbejde med sekundær sektor, dvs. kommunernes 
sundheds- og ældreområde. I forlængelse af de foreslåede ændringer - herunder det øgede 
samarbejde med kommunerne samt ændring i serviceniveauet i lægevagten - er det vigtigt at 
være opmærksom på betydningen af etablering af Sundhedshuse i kommunen.  

KKR har udfærdiget et høringssvar, hvori man anbefaler, at der tages forbehold for rapporten, 
indtil der blandt andet foreligger et fornødent datagrundlag, samt at de afledte omkostninger 
forventes udgiftsneutrale for kommunerne. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget tilslutter sig 
KKR´s høringssvar med en tilføjelse om betydningen af etableringen af Sundhedshuse. 

 
Bilag: 
Regionens brev af 8. december vedr. Strukturanalyse 
KKR´s høringssvar af forslag til ændringer i lægevagt/akutberedskab - Anbefaling, høringssvar 
Regionens brev af 18. december til kommuner 
Bilag brev kommuner - regionens notat af 17. december 2008 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 02. februar 2009  
Udvalget tilslutter sig KKR´s forslag til høringssvar med følgende tilføjelser: 

1. Udvalget kan ikke tilslutte sig lukning af vagtlægeordningen i Brønderslev  

2. Forslag om at flytte opgaver fra lægevagten over til hjemmeplejen er principielt en god 
idé, men denne diskussion bør tages på landsplan og ikke kun på regionalt niveau.  

3. Der bør være en fleksibel mulighed for valg af vagtlægestation 

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

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 02. februar 2009  

1. Orientering om ansættelse af leder af Træningsområdet  

2. Orientering om seneste møde i Frivillighedsrådet, hvor principperne for anvendelse af § 
18-midlerne blev diskuteret.  

3. Der afholdes møde med patientforeningerne den 3. marts 2009.  

Jette Ramskov var fraværende. 
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