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01 Høring af udkast til Plan for speciallægepraksis 
J.nr.: 16.18.05K04/dwsbhak 
 09/10857 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Praksissektoren i Region Nordjylland har netop sendt udkastet til Plan for speciallægepraksis i
Region Nordjylland i høring.  

Praksisplanen for speciallægeområdet i Region Nordjylland har til formål at sikre tilrettelæggel-
sen af den ambulante speciallægebetjening i regionen. Den er et led i styringen af kapaciteten i 
privat praksis, ligesom den skal medvirke til at fremme samarbejdet og koordineringen med den
øvrige del af sundhedsvæsnet. 

Praksisplanen er således et væsentligt led i sikringen af et sammenhængende og effektivt
sundhedstilbud til regionens borgere.  

Planen indeholder en lang række af anbefalinger gældende for: 

• Det sammenhængende patientforløb  

• Samarbejde i og mellem primær og sekundær sektor  

• Kapacitet og dens geografiske placering  

• Opgaveflytning fra sekundær til primær sektor  

• Rekruttering og fastholdelse  

• Organisering af speciallægepraksis  

• Kvalitetssikring og -udvikling  

For Brønderslev Kommune er anbefalingerne vedr. kapacitet og dens geografiske placering re-
levante, idet der peges på:   

• "At der ved placering af nye ydernumre - efter fornøden procedure i overenskomsten og 
under hensyn til bedst mulig regional geografisk dækning - sker opslag med den for-
nødne fleksibilitet i forhold til den geografiske placering, og at etableringen sker i eksi-
sterende eller kommende behandler- og sundhedshuse. Der bør ske etablering i 
større bysamfund med en dækkende infrastruktur." s. 10  

Det er dog vigtigt, at det af planen også fremgår, at "der ikke for nuværende er et behov for 
udvidelse af kapaciteten."  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse vurderer, at det er positivt at der tages 
hensyn til den geografiske placering af kommende ydernumre herunder placering i
Sundhedshuse.  

Planen kan kan hentes på: 

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Praksissektor+og+sygesikring/Speciallaeger/Udkast+til+plan+for+Speciall%C3%A6gepraksis.htm

 

http://www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Praksissektor+og+sygesikring/Speciallaeger/Udkast+til+plan+for+Speciall%C3%A6gepraksis.htm
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Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget  

• godkender forslag til høringssvar  

 
Bilag: 
Høringssvar vedr. Plan for spciallægepraksis 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. juni 2009: 
Høringssvaret udvides, således at der også sættes fokus på kapaciteten og antallet af special-
læger. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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02 Kommuneplan 2009-2021 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Arbejdet med udarbejdelse af forslag til ny kommuneplan for Brønderslev Kommune er i fuld
gang. Der har været afholdt borgermøder 22. april 2009, 29. april 2009, 4. maj 20089 og 6. maj
2009. Der har sammenlagt deltaget omkring 120 personer i møderne. Der har desuden været
afholdt 2 mini kommuneplanværksteder 14. maj 2009 og 18. maj 2009, hvor der på afholdte 
møder med 11 foreninger/enkeltpersoner har været mulighed for at drøfte forslag og ideer til 
kommuneplanen med de to planlæggere.   

Der foreligger nu et forslag til hovedstruktur i kommuneplanen, og dette forslag har været be-
handlet på Udvikling- og Planlægningudvalgets møder 19. maj 2009 og 2. juni 2009. Udviklings-
og Planlægningsudvalget har på disse møder besluttet at sende relevante kapitler i hovedstruk-
turen i høring i relevante udvalg. 

Der fremsendes derfor relevant kapitel(er) i hovedstrukturen til udtalelse i relevant ud-
valg. 
 
Bilag: 
Kommuneplanens hovedstruktur, kapitel 7, "Hverdagsliv" 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. juni 2009: 
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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03 Sundhedsydelser under sundhedslovens §119 - samarbejde med andre 

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

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 1. 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. 

 
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. 

Supplerende sagsfremstilling: 
På Sundhedsudvalgets møde den 1. december 2008 blev sagen om Sundhedsydelser under
Sundhedslovens § 119 – samarbejde med andre kommuner, behandlet. Sundhedsudvalget be-
sluttede at godkende fagenhedens anbefaling om ikke at imødekomme efterspørgslen på beta-
ling af ydelser, set i lyset af den besparelse, der blev gennemført i 2009 på forebyggelsesområ-
det, men at der i stedet etableres supplerende tilbud i egen kommune. 
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Sagen var aktualiseret af, at kommunerne efter strukturreformen ikke længere må opkræve
brugerbetaling fra borgere, der er bosiddende i kommunen.  
  
Der er i Aalborg Kommune udviklet forebyggende tilbud til bl.a. kræftpatienter i samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse. Dette tilbud har flere borgere fra Brønderslev Kommune benyttet sig af.
Indtil efteråret 2008 har disse tilbud været uden deltagerbetaling. 
  
Aalborg Kommune har i forbindelse ministeriets udmelding om, at dette ikke længere er tilladt,
indført en brugerbetaling på kr. 135 kr. pr. mødegang. 
  
Sagen har været behandlet på Sundhedsudvalgsmøde, hvori det blev besluttet ikke at imøde-
komme efterspørgslen på disse tilbud. I sagsfremstillingen er der ikke anført, at borgere selv
kan betale og benytte sig af disse tilbud. 
  
Fagenheden har tolket ministeriets udmelding således, at borgere selv kunne betale for ydelser
i andre kommuner. Aalborg Kommune fastholder dog, at der skal ske en bevilling af betaling til
tilbuddet i hjemkommunen, som dermed også er ansvarlig for betalingen. 
  
Antal af borgere i Brønderslev Kommune, der har benyttet sig af Aalborg Kommunes forebyg-
gelsestilbud, skønnes at være 5 personer. Åbnes der for tilbuddet, kan der påregnes flere bru-
gere. 
  
I sagsfremstillingen fra mødet i december anføres det, at der på baggrund af den i 2009 udmøn-
tede besparelse på forebyggelsesområdet ikke findes mulighed for at imødekomme en forventet
efterspørgsel på tilbud i andre kommuner. Samtidig er det muligt at benytte de træningstilbud,
som Brønderslev Kommune selv råder over. 
  
I mellemtiden har vi henvendt os til Kræftens Bekæmpelse med forslag til at etablere et lignende
forebyggelsestilbud i Brønderslev Kommune, som afventer en behandling i Kræftens Bekæm-
pelse. 
  
De borgere, der modtager forebyggelsesområdets øvrige tilbud, ex. kostrådgivning og fysiotera-
peutisk rådgivning, er i udgangspunktet anonyme og derfor ikke mulige at identificere. Træning
efter Sundhedslovens § 140 registreres efter behov og ikke efter diagnose. 
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse finder derfor ikke, at det er muligt at 
imødekomme efterspørgslen på betaling for ydelser i andre kommuner og foreslår, at det afven-
tes, at det projekterede samarbejde med Kræftens Bekæmpelse iværksættes. 
 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. 

 
Bilag: 
Notat fra Aalborg Kommune 
Pjece "Sundhed i Bevægelse" 
Projektbeskrivelse Brønderslev 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. juni 2009: 
Udvalget foreslår, at der etableres samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Under forudsæt-
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ning af en positiv tilbagemelding fra Kræftens Bekæmpelse evalueres ordningen ved årsskiftet
2009/2010. 

Johnny Sort Jensen foreslår, at borgerne får mulighed for at få et tilbud i Aalborg Kommune,
indtil Brønderslev Kommune har etableret tilbud i eget regi. Johnny Sort Jensen ønsker sagen
indbragt for byrådet. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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04 Forbrug af regionens ydelser på Sundhedsområdet - 2009 
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 hver måned økonomisk opfølgning på kommunens træk på Regionens sundheds-
ydelser. Afregning sker gennem Sundhedsstyrelsens system E-sundhed.  

Der foreligger nu træk for 4. måned 2009. 

  

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

 
Bilag: 
4 mdr. forbrug 2009 (december-marts 2009) 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. juni 2009: 
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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05 Status på Sundhedshuse - juni 2009 
J.nr.: 16.00.00G01/dwsuit 
 08/1247 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
På mødet fremlægges en mundtlig status. 

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

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. juni 2009: 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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06 Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Åben sag 
  SU

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 8. juni 2009: 
Der orienteres ny sundhedsprofil i februar 2010. 

Jette Ramskov og Hans Chr. Holst var fraværende. 
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