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01 Valg af rådgiver til Sundhedshus i Hjallerup 
J.nr.: 16.20.00P20/dwsuit 
 08/18977 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
På mødet d. 21. august 2008 i Styregruppen for Sundhedshuse blev det besluttet at igangsætte 
processen med etablering af Sundhedshuse i den Østlige del af Brønderslev Kommune, og som 
en følge heraf skal der foretages valg af rådgiver til projektet i Hjallerup. 
 
I henhold til Økonomiudvalgets beslutning fra 21. august 2008, pkt. 05/702, vedrørende kriterier 
for valg af rådgivere, blev det besluttet, at det for rådgivningsopgaver under 100.000 kr. gæl-
der at: 

• fagenheden/staben vælger rådgiver og orienterer relevante fagudvalg  

• fagenheden kan med fordel konsultere Teknik og Miljø  

• det ved valg af såvel rådgivende ingeniør som arkitekt kan lægges til grund, at de to par-
ter har gode erfaringer med at arbejde sammen, og at der herved opnås en større sik-
kerhed for et gnidningsfrit samarbejde.  

Til valg af rådgiver til udarbejdelse af et skitseprojekt for Sundhedshuset i Hjallerup har Bygnin-
ger og Beredskab været konsulteret. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse har 
på baggrund af Bygninger og Beredskabs anbefalinger godkendt Arkitektfirmaet Hellsten til 
udarbejdelse af et skiftesprojekt for etableringen af et Sundhedshus i Hjallerup. 
 
Udarbejdelsen af skitseprojektet forventes at koste ca. 12.000- kr., hvoraf 50 % finansieres 
af Region Nordjylland. Den restende udgift finasieres via de 1.5 mill. kr., som er afsat i budget 
2008 til etablering af Sundhedshuse i Brønderslev Kommune. 

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

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. marts 2009  
Til efterretning. 
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02 Status på Sundhedshuse - marts 2009 
J.nr.: 16.00.00G01/dwsuit 
 08/1247 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der har den 27. januar været afholdt styregruppemøde. Referatet er vedlagt. Næste styregrup-
pemøde er 4 maj og ikke, som det fremgår af referatet 11. maj 2009.  

I forhold til processen i øst er Akitektfimaet Hellsten valgt som rådgiver til udarbejdelse af skit-
seprojekt for et sundhedshus i Hjallerup. 

Der vil på mødet blive givet en mundligt status på processen. 

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

 
Bilag: 
Referat af styregruppemøde den 27. januar 2009 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. marts 2009  
Mulighed for at ov ertage posthuset i Dronninglund og Brønderslev er undersøgt, og posthuse-
ne er ikke til salg. 

Det undersøges, om der er mulighed for at overtage/leje politigården i Brønderslev. 
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03 Status på Rehabiliteringsprojekt 
J.nr.: 16.08.05Ø54/dwsuit 
 09/3483 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommunes Rehabiliteringsprojekt er efter opstart af nye hold og udgående funktio-
ner pr. 1/1 2009, kommet godt i gang. 

Der er udviklet samspil med Ældreområdet, Almen Praksis og Sygehus Vendsyssel om opga-
ven. 

I Ældreområdet har der været afholdt samarbejdsmøder, møder om afgrænsning af opgaver 
samt kompetenceudvikling. Alle praktiserende læger har modtaget besøg med information om 
Rehabiliteringstilbuddets indhold, og der er blevet afstemt forventninger til samarbejde. 

Der er i Rehabiliteringstilbuddet deltidsansat to sygeplejersker fra Sygehus Vendsyssel. Denne 
ansættelsesmetode er valgt for at sikre, at der er faglig sammenhæng og koordineret indsats for 
borgerne. 

Synligheden af projektet sikres gennem løbende samarbejdsmateriale, der rundsendes til læ-
ger, samt samarbejdsmøder i Ældreområdet. Derudover har der været løbende opfølgning i 
pressen. 

Indhold i Rehabiliteringstilbuddet: 

Tilbud om træning, kostrådgivning samt sygdomsmestring enten på hold, hvor dette er muligt for 
borgeren, eller som udgående funktioner i samarbejde med Ældreområdet. 

Træning foregår efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kostrådgivning foregår ved diætist, 
og inkluderer udover borgeren selv også evt. ægtefælle. 

At ændre kostvaner er ikke blot er et spørgsmål om viden. Derfor startes der her i april/maj 
praktisk undervisning i madlavning i Sophielund´s storkøkken i kælderen. Her er der plads til he-
le hold ad gangen. 

Sygdomsmestring, dvs. læren om at leve med en kronisk sygdom, varetages at teamets syge-
plejerske. 

Perspektiver: 
Opgaven har med al tydelighed vist, at der er et stort behov både for en indsats for borgerne, 
men i ligeså høj grad en koordineret og fælles kompetenceskabende indsats, for derigennem at 
udvikle en fælles forståelsesramme og viden inden for området. 

Vores Rehabiliteringstilbud skal indgå i vores udfyldningsaftaler med Region Nordjylland, om 
samarbejde omkring kroniker organiseringen. I Sundhedsaftalen er der indgået aftale om, at 
disse udfyldningsaftaler skal på plads medio 2009. 

Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efter-
retning. 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. marts 2009  
Orienteringen taget til efterretning. 
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04 Forbrug af Regionens ydelser på Sundhedsområdet 
J.nr.: 16.20.00S29/dwoksm 
 09/9847 Åben sag 
  SU

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

 
Sagsfremstilling: 
Der laves løbende hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens 
sundhedsydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens E-Sundhed. 

Der foreligger nu træk for 1. måned i 2009. 

Herudover foreligger en opgørelse over kommunens registrerede udgifter i 2008.  

Efter anmodning fra Regionerne og aftale med KL er årsafslutningen for 2008 udsat fra den 1. 
marts til den 10. marts. Som følge af udskydelsen er fristen for den kommunale 
(med)finansiering også udskudt. Den endelige opgørelse for 2008 skal således senest offentlig-
gøres 31. marts 2009 til afregning den 1. maj. 

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

 
Bilag: 
Forbrug på Sundhedsområdet 2008 
Ydelser på sundhedsområdet 1.mdr. forbrug 2009 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. marts 2009  
Til efterretning. 
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05 Orientering 
J.nr.: /dwsbhsj 
  Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 

1. Foreløbigt program for KL´s Sociale temamøde den 14.-15. maj 2009 "Forebyggelse - 
fra festtaler til realiteter"  

2. Notat om terminalt syge patienter - udgifter 

 
Bilag: 
KL´s sociale temamøde - foreløbigt program 
Notat om terminalt syge patienter - udgifter 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. marts 2009  
1 og 2. Til efterretning. 

3. Møde m/patientforeningerne den 23. marts 2009 

4. Møde den 20. april 2009 er aflyst. 

 
 


	Sundhedsudvalget 
	Beslutningsprotokol 
	01 Valg af rådgiver til Sundhedshus i Hjallerup
	02 Status på Sundhedshuse - marts 2009
	03 Status på Rehabiliteringsprojekt
	04 Forbrug af Regionens ydelser på Sundhedsområdet
	05 Orientering

