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01 Status og orientering om indsatser i Forebyggelsesafdelingen/Sund By 
J.nr.: 16.20.05G01/dwsbkvj 
 09/19349 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsudvalget har på mødet den 3.november 2008 fastlagt serviceniveauet på forebyggel-
sesområdet.  
Forebyggelsesafdelingen/Sund By har i 2009 udmøntet dette serviceniveau i forskellige tilbud til
borgerne i Brønderslev Kommune.  
  
Forebyggelsesafdelingens opgaver falder i to hovedgrupper: 
•         Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne i Brønderslev Kommune 
•         Samarbejdspartner og konsulentfunktion for andre afdelinger i Kommunen i forhold til fore-

byggende og sundhedsfremmende indsatser.  
  
På baggrund af serviceniveauet er der på nuværende tidspunkt tilbud inden for følgende områ-
der: 
  

•          Motion og Fysisk aktivitet 
•          Kost 
•          Rygestop 
•          Projekter: Børneområdet 
•          Børneterapeuter 
•          Høreomsorg 
•          § 18 Frivilligt social arbejde. 

  
Leder af Forebyggelsesafdelingen Helle Rasmussen giver på mødet en mundtlig orientering om
udmøntningen af besparelserne på forebyggelsesområdet/Sund By.  
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Notat om status af indsatser i forebyggelsesafdelingen / Sund By 2009 
Udmøntning af besparelser  
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 
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02 Evaluering af Sundhedscenterprojektet 
J.nr.: 16.09.00P05/dwsuit 
 09/18721 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommunes Sundhedscenterprojekt er nu afsluttet og i den forbindelse er der udar-
bejdet en kort rapport. Leder af forebyggelsesafdelingen Helle Rasmussen deltager på mødet.  

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

 
Bilag: 
Rapport sundhedscenterprojektet 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 
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03 Orientering om Influenza A (H1N1) 
J.nr.: 16.18.00P17/dwsbbc 
 09/14402 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Leder Bodil Chistiansen orienterer mundligt på mødet om Influenza A (H1N1). 

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

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Orientering taget til efterretning. 
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04 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2010 - Sundhedsudvalget 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 
 09/15948 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med
fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal be-
handles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der øn-
skes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative for-
slag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter
til budgettet.  

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, fremsender Center for Øko-
nomi et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget (efter ny opdeling). Ske-
maet viser hvilke ændringer, der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.  

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2009. Herefter er
der korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2009 samt for evt.
tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de 
omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet ud-
giftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative om-
placeringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. 

Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2009 og dette budgetgrundlag pris- og lønregule-
res herefter til 2010 niveau. 

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalget skal tage stil-
ling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå en-
ten under 1. ”Lovgivningsændringer”, 2. ”Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter” eller 3.
”Ændrede forudsætninger, serviceudgifter”. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et ef-
terfølgende skema.  

Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2010 fordelt på drift og anlæg, som Cen-
ter for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at
fremsende yderligere ønsker. 

Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 20. august, inden bud-
getforslaget sendes til første behandling. 

Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Sundhedsudvalget beslutter, hvilke af de øvrige
korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2010, samt drøfter evt. øn-
sker til budget 2010. 

 
Bilag: 
Budget 2010 Sundhed 605 inkl. budgetkorrektioner 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
De foreslåede korrektioner indstilles godkendt. 
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05 Status på Rehabiliteringsprojekt 
J.nr.: 16.08.05Ø54/dwsuit 
 09/3483 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der er pr. 1. juli 2009 udarbejdet en status for rehabiliteringsprojektet.  

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
den udarbejdede status til efterretning. 

 
Bilag: 
Status på rehabiliteringsprojekt - august 
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06 Orientering om forhåndsgodkendelse af projekt med Kræftens Bekæm-

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

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte på mødet den 25. juni 2009, at der etableres et samarbejde med Kræftens
Bekæmpelse om at igangsætte et tilbud til kræftramte i Brønderslev Kommune. Godkendelsen
forudsætter, at Brønderslev Kommunes ansøgning om midler til projektet imødekommes hos
Kræftens Bekæmpelse.  
  
Projektet skal udover fysisk træning være med til at udvikle metoder og afprøve indsatser, der
sigter mod aktivt at inddrage borgernes egne ressourcer, blandt andet ved at øge borgernes
livskvalitet og handlekompetence i forhold til at kunne håndtere problemer i relation til deres 
sygdom. Rehabilitering af borgere, der er ramt af kræft, er et væsentligt element i at opfylde
ovenstående mål. Projektet har tre hovedelementer: 

- fysisk aktivitet 
- café  
- tema-arrangementer (relevante sundhedsfremmende emner, andre kræftspecifikke em-

ner) 
Kræftens Bekæmpelse afd. Nordjylland har efterfølgende givet en forhåndsgodkendelse af pro-
jektet. Det forventes godkendt i landsorganisationen efter sommerferien.  

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

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Orientering taget til efterretning. Tidspunktet for rehabliteringsforløbet fastlægges således, at
borgerne kan nå frem med offentlig transport. 
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07 Orientering om nyt It-system 
J.nr.: 85.11.04A26/dwsbkvj 
 09/13818 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Sundhedsområdet og Visitationen er igang med at implementere et nyt It-system. Det forventes, 
at være endeligt implementeret i september. Systemet CaseFlow har kombineret produktegen-
skaber fra sagsbehandlings- og journalsystemer (Case Management) med understøttelse af
komplekse arbejdsprocesser (Workflow Management). Det fungerer både som en elektronisk
borgerjournal samt et ledelsesinformations-system. Det bliver med dette system muligt at følge
opfyldelse af servicemål, antal forløb, antal borgere, effekter m.v.  CaseFlow understøtter plan-
lægning, gennemførelse og evaluering af sammenhængende længerevarende borgerforløb. 
CaseFlow er en fleksibel løsning, der kan sættes op til at understøtte netop de forløb, den do-
kumentation og dermed de uddata og statistikker, der giver det nødvendige overblik for at kun-
ne tilrettelægge såvel træningsindsatsen som den forebyggende indsats optimalt, således at 
ressourcerne kan anvendes bedst muligt.  
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 
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08 Orientering om status for behandlerhuse i Region Nordjylland 
J.nr.: 16.20.00G12/dwsbkvj 
 09/19352 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Det regionale Kontaktudvalg har tidligere behandlet et punkt vedrørende etablering af behand-
lerhuse. Beslutningen blev, at der skulle arbejdes videre administrativt med at udarbejde et no-
tat, der beskriver forskellige modeller for etablering af behandlerhuse.  
  
Der blev nedsat en administrativ arbejdsgruppe bestående af kommunale og regionale repræ-
sentanter. Arbejdsgruppen har netop færdiggjort notatet "Behandlerhuse i Region Nordjylland -
notat til Kontaktudvalget". Det skal bemærkes, at ændringsforslaget til Sundhedsloven om
Sundhedshuse er vedtaget som fremsat, og de muligheder, der i den forbindelse beskrives i no-
tatet, er til rådighed for regioner og kommuner. 
  
Notatet kan fremadrettet danne rammen for bilaterale drøftelser mellem kommunerne og Region 
Nordjylland om tiltag til imødegåelse af problemer med praksislægedækningen. Notatet tager
udgangspunkt i behandlerhuse, men er også et idékatalog generelt i relation til rekruttering og
fastholdelse af praktiserende læger med henblik på at sikre lægedækning til borgerne. Samtidig
vil notatet kunne bruges som inspiration i forhold til drøftelser om, hvor kommuner og region kan
styrke samarbejdet på sundhedsområdet og samspillet mellem de kommunale og de regionale
opgaver i forhold til praksislægedækningen. Overordnet er formålet, at de bilaterale drøftelser
skal fremtidssikre planlægningen af praksislægedækningen ved bredt at se på behov og mulig-
heder i forhold til problematikkerne i den enkelte kommune.  
  
Notatet indeholder beskrivelse af  

• Region Nordjyllands grundlag og overvejelser i forhold til etablering af behandlerhuse  

• Andre rekrutterings- og fastholdelsestiltag  

• Definitioner af begrebet behandlerhuse  

• Behandlerhuse set i sammenhæng med kommunernes opgaver på sundhedsområdet  

• Modeller for etablering af behandlerhuse, samt beskrivelse af allerede eksisterende hu-
se  

• Økonomi 
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Notat til Kontaktudvalget fra regional arbejdsgruppe 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Udvalget anbefaler, at der straks via borgmesteren rettes henvendelse til Region Nordjylland
om de økonomiske forudsætninger i notatet. 
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09 Orientering om lægesituationen i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 16.18.05P07/dwsuit 
 09/18723 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Lægesituationen i Brønderslev Kommune er nu kendetegnet ved, at alle lægepraksis i selve
kommunen samt en del lægepraksis i tilslutningskommunerne, har lukket for tilgang af nye pati-
enter.  
Det giver Brønderslev Kommune en særlig udfordring, i forhold til tildeling af læge til nytilflyttere
og ved ankomst af flygtninge. 
  
Dagligt opleves et stort pres i Borgerservice fra frustrerede borgere, der ikke kan tildeles læge. 
Dette har medført, at vi har været nødt til at anbefale de borgere, som ikke har kunnet tildeles
læge, at kontakte lægevagten ved behov for lægeydelser. 
  
Som Kommune har vi ikke mulighed for direkte at bede lægerne om at lukke op for tilgang, og 
vores læger i kommunen er generelt kendetegnet ved at have en større del af patienter, end
overenskomsten foreskriver. 
  
Der har været afholdt møde med læge Jesper Holmelund, som på baggrund af den pressede si-
tuation, har tilbudt at tage patienter i Brønderslev by, der ikke kan tildeles læge. 
  
En anden udfordring som lægemangelsituationen giver, er borgere i sygedagpengesystemet.
En del af opfølgningen i dette system er en lægeerklæring, baseret på lægens kendskab til pa-
tienten og dennes sygdom og forløb. Dette kan ikke umiddelbart løses ved besøg hos vagtlæ-
ge. 
  
Reglen om, at en borger ikke må have mere end 15 km til læge giver endvidere den problemstil-
ling, at borgere der flytter internt i kommunen, f.eks. fra Dronninglund til Brønderslev, kan kom-
me til at overskride 15 km grænsen. De kan derfor ikke beholde den læge, de havde, og står
dermed efterfølgende uden læge. 
  
Situationen med lægemangel findes uholdbar på sigt, og Brønderslev Kommune er løbende i
kontakt med Region Nordjylland, som har ansvaret for området. Dels for at følge udviklingen,
dels for at presse på i forhold til at få løst udfordringen. 
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efter-
retning. 
  
  
  

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 
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10 Høring af fødselsplan 
J.nr.: 16.20.00K04/dwsuit 
 09/15157 Åben sag 
  SU/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Udkast til Fødselsplan for Region Nordjylland er efter Regionsrådets behandling den 16. juni
sendt i høring med høringsfrist den 21. august 2009.  
  
Udkastet til fødselsplanen er udarbejdet på baggrund af Strukturplan for det somatiske Syge-
husvæsen i Region Nordjylland, der blev vedtaget af Regionsrådet i maj 2007. Strukturplanen
fastlagde rammerne for den akutte del af det nordjyske sygehusvæsen, herunder fødselsbetje-
ningen, med baggrund i Sundhedsstyrelsens akutrapport. Formålet med fødselsplanen er at
beskrive de overordnede linjer for den fremtidige svangreomsorg i Region Nordjylland, idet der
med planen vedtages en overordnet struktur samt nogle indsatsområder for svangreomsorgen i
Region Nordjylland i de kommende år. Der lægges ikke med fødselsplanen op til grundlæggen-
de ændringer i den nuværende svangreomsorg, men til et større fokus på nedenstående områ-
der af svangreomsorgen.  
  
Fødselsplanen kan opsummeres i følgende punkter:  

• Kvalitet og sammenhæng i tilbuddene  

• Øget inddragelse, information og dialog  

• Samarbejde og bedst mulig ressourceudnyttelse  

• Fødselsplan og sundhedsaftaler med kommunerne  
Brønderslev Kommune finder overordnet det fremsendte høringsudkast til fødselsplan som vel-
gennemarbejdet med en god opdeling og bredt tænkt. 
  
Der er i udkast til planen tænkt målrettet og visionært i forhold til indsatser for socialt sårbare
grupper/familier. Meget af dette eksisterer allerede og fungerer godt. Det vurderes, at planen
overordnet set rummer en høj grad af opgaveglidning inden for samarbejde, tilbud om barsels-
hvile samt kompetenceudvikling; 
  
Ad samarbejde 
Der lægges i planen op til 3 lokale arbejdsgrupper, nemlig en for svage gravide, en samar-
bejdsgruppe samt en ammegruppe. Dette giver særlige ressourcemæssige udfordringer i de
anbefalede lokale samarbejdsgrupper. Samtidig forudsættes det også, at organiseringen af til-
bud bør ensrettes. Et af omdrejningspunkterne i dette arbejde er tidlig opsporing. Det anbefales
at der bliver udarbejdet en tydelig definition på begrebet samt et estimat på ressourceforbrug. 
  
Ad barselshvile 
Barselshvilen for flergangsfødende familier med ukomplicerede graviditetsforløb, er reduceret til 
2 timer. Efterfølgende har familierne mulighed for at kontakte barselsgang, indtil den kommuna-
le Sundhedspleje tager over. Brønderslev Kommunes Sundhedspleje oplever allerede nu, at
denne organisering giver et øget pres, og finder også, at det udleverede informationsmateriale 
til disse familier kan mistolkes. I materialet anbefales det, at man umiddelbart tager kontakt til
den lokale sundhedspleje. Dette giver et øget pres på vores serviceniveau, som vi ikke under
de nuværende omstændigheder kan indfri. Et estimat på denne organisering er en udvidelse på
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½ til et helt årsværk i Brønderslev Kommune. Det giver ydermere et behov for at revurdere det
kommunale tilbud til familierne. 
  
Derudover giver den korte barselshvile en særlig udfordring i forhold til sundhedsplejens mulig-
hed for at følge op på den nye familie. Endelig udtrykker Sundhedsplejen bekymring for, om
denne korte barselshvile kan indeholde den risiko, at svage familier ikke identificeres. 
Generelt for barselshvilen efterlyses fokus på, hvordan fædres vilkår tænkes ind. Mange fædre
føles sig ikke tænkt ind i dette. 
  
Ad kompetenceudvikling: 
Mange af de samarbejdsopgaver der lægges op til i fødselsplanen, stiller krav til en faglig op-
kvalificering af Sundhedsplejen. Der ønskes en præcisering af hvordan Regionen kan imøde-
komme dette behov. Der er i planen lagt op til at denne skal evalueres i 2010. Brønderslev an-
befaler, at evalueringen også omfatter fokus på hvordan planen påvirker den kommunale ind-
sats. 
  
Fødselsplan kan downloades http://ficsfiler.rn.dk/2032428.PDF
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udkastet til høringssvar 
godkendes. 
 
Bilag: 
Høringssvar til fødselsplanen 
Udkast til Fødselsplan, juni 2009 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Høringssvar godkendt.
Birgitte Josefsen er ikke enig i, at der er tale om en opgaveglidning ved den forkortede barsels-
hvile. 

 

http://ficsfiler.rn.dk/2032428.PDF
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11 Høringssvar til sygehusplan i Region Nordjylland.  
J.nr.: 50.02.00K04/dwsuit 
 09/15947 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland sendte den 19. maj 2009 udkast til sygehusplan fra Region Nordjylland i hø-
ring. Der var høringsfrist den 22. juni 2009. På den baggrund kunne forvaltningen ikke nå at
fremsende sagen til ordinær politisk behandling. Sagen blev i stedet sendt pr. mail til Sund-
hedsudvalgets medlemmer, og på baggrund af tilbagemeldingerne blev der fremsendt hørings-
svar til regionen.  
  
Planen kan downloades på: http://ficsfiler.rn.dk/2022259.PDF
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at: Sundhedsudvalget tager 
sagen til efterretning.  
 
Bilag: 
Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland 
Somatisk sygehusplan 
Notat Høringssvar - somatisk sygehusplan 2009 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 

 

http://ficsfiler.rn.dk/2022259.PDF
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12 Forbrug af regionens ydelser på sundhedsområdet - 2009 
J.nr.: 16.20.00S29/dwoksm 
 09/9847 Åben sag 
  SU

 
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 5. og 6. måned 2009. 

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

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

 
Bilag: 
Budgetopfølgning 30.06.09 
Budgetopfølgning 31.05.09 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 
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13 Orientering om status på genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 

140 
J.nr.: 16.09.16P16/dwsbkvj 
 09/21930 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet en status over fordelingen af genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140. 

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

 
Bilag: 
Genoptræning jf. Sundhedslovens § 140 - statistik 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 
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14 Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 

1. Stillingen som leder af Sundhedsplejen genopslås. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 17. august 2009: 
Til efterretning. 

 
 


	Sundhedsudvalget 
	Beslutningsprotokol 
	01 Status og orientering om indsatser i Forebyggelsesafdelingen/Sund By
	02 Evaluering af Sundhedscenterprojektet
	03 Orientering om Influenza A (H1N1)
	04 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2010 - Sundhedsudvalget
	05 Status på Rehabiliteringsprojekt
	06 Orientering om forhåndsgodkendelse af projekt med Kræftens Bekæmpelse
	07 Orientering om nyt It-system
	08 Orientering om status for behandlerhuse i Region Nordjylland
	09 Orientering om lægesituationen i Brønderslev Kommune
	10 Høring af fødselsplan
	11 Høringssvar til sygehusplan i Region Nordjylland. 
	12 Forbrug af regionens ydelser på sundhedsområdet - 2009
	13 Orientering om status på genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140
	14 Orientering

