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01 Indsats vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge under 18 år i 
Brønderslev Kommune 

J.nr.: 16.09.16P23/dwsuhr 
 09/22972 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med den nye sundhedslov fik kommunerne dels myndighedsansvaret for genop-
træning efter sygehusindlæggelse og dels ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. 

Kommunerne havde i forvejen til opgave at tilbyde genoptræning og vedligeholdelsestræning
efter serviceloven til både børn og voksne. 

Senest har kommunerne fået myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra den 1.
august 2008. Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med et svært fysisk handicap og blev d. 
1. august 2008 udvidet til personer med en progressiv sygdom, hvor træningen kan hindre eller
udskyde funktionsnedsættelsen.  

Der er nedsat en Arbejdsgruppe, hvis opgaver var: 

• Beskrive og analysere den nuværende opgaveløsning  

• Kortlægge og analysere behov for ergo- og fysioterapi til børn og unge  

• Afklare lovgrundlag og myndighedsvaretagelse  

• Indhente erfaringer, inspiration og viden om opgavevaretagelsen i andre kommuner.  

• Udarbejde et forslag til en fremtidig opgavevaretagelse vedrørende ergo- og fysioterapi 
til børn og unge under 18 år.  

Arbejdsgruppen fremsender hermed: 

• To forslag til fremtidig opgaveløsning som begge indebærer en øget indsats på børnete-
rapeutområdet.  

• Et forslag om at etablere et kommunalt tilbud til de børn, der er berettiget til vederlagsfri 
fysioterapi samt til de børn, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan for 
eksisterende ressourcer.  

Hvorfor skal indsatsen på børneterapeutområdet øges: 

• Opfylde lovgivningen  
Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning, undersøgelse og behandling. Med de nu-
værende ressourcer kan behovet ikke dækkes.  
Alle børn med motoriske vanskeligheder har ret til de samme tilbud – uanset hvilken in-
stitution, de går i, eller hvilken dagplejer, de passes af.  

• Forebygge behov for støtte og specialforanstaltninger  
Ved systematisk tidlig opsporing af motoriske vanskeligheder og dernæst en indsats, der 
ud over undersøgelse, rådgivning og vejledning til fagperson og forældre, også rummer 
et afgrænset træningstilbud til dårligste børn, vil en del senere behov for støtte og speci-
alforanstaltninger kunne forebygges.  
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• Sammenhæng og kvalitet i tilbuddene til det enkelte barn og familie  
Ved en opnormering på børneterapeutområdet vil der kunne skabes et bedre og mere 
fleksibelt tilbud, med bedre sammenhæng i indsatserne for det enkelte barn og bedre 
kommunikation til de øvrige fagpersoner omkring barnet. 
Det vil eksempelvis kunne være den samme terapeut, der følger barnet/familien gennem 
et udrednings-, behandlings- og opfølgningsforløb.  

• Sammenhæng og kvalitet i tilbuddene til det enkelte barn og familie  
Sammentænke de eksisterende opgaver med de nye opgaver i form af børn, der udskri-
ves fra sygehuset med en genoptræningsplan og børn med vederlagsfri fysioterapi. 

Arbejdsgruppen fremsender hermed 3 skitser med: 

• En kortlægning af den nuværende opgaveløsning  

• Forslag 1 til fremtidig opgaveløsning  

• Forslag 2 til fremtidig opgaveløsning  

Under den nuværende opgaveløsning bedes Sundhedsudvalget tage stilling til, om der skal an-
sættes en fysioterapeut til at varetage de opgaver, der ligger i forhold til genoptræning efter sy-
gehusophold samt vederlagsfri fysioterapi. Disse opgaver løses i dag i samarbejde med privat
praksis, men for at understøtte det tværfaglige samarbejde, der ofte er behov for i disse tilfælde, 
vurderer arbejdsgruppen er det er en fordel at lægge opgaven i et kommunalt regi. 

Forslag 1 omhandler en opgaveløsning, hvor llovgivningen kan opgyldes, dvs. der tilbydes råd-
givning, undersøgelse samt behandling. 

Forslag 2 omhandler en opgaveløsning, hvor der udover ovenstående også indgås i det brede 
forebyggelsesfelt med etablering af motorikhold, undervisning af forældre, kompetenceudvikling
af personale samt screener for motoriske vanskeligheder. 

Forslag 1 medfører en øget udgift på området svarende til 800.000 kr. 

Forslag 2 medfører en øget udgift på området svarende til 1.525.000 kr. 

Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der  

• som minimum lægges forslag nr. 1 til grund.  

• uanset valg af forslag 1 eller 2 ansættes en børneterapeut til at varetage vederlagsfri fy-
sioterapi samt træning efter sundhedsloven på børneområdet.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at 

Forslag 1 medfører en årlig merudgift på 800.000 kr. (skal medtages som budgetønske til bud-
get 2010). 

Forslag 2 medfører en årlig merudgift på 1.525.000 kr. (skal medtages som budgetønske til
budget 2010). 

Omprioritering  ved varetagelse af nuværende opgaver i forhold til genoptræning efter sygehus-
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ophold samt vederlagsfri fysioterapi skønnes at være udgiftsneutralt. 

 
Bilag: 
Notat vedr. ergo og fysioterapi til børn og unge i Brønderslev Kommune 
Kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi og genoptræningsplaner til børn 
Lovgrundlag - ergo- og fysioterapi til børn og unge 
Målgrupper for børnefysio- og ergoterapi 
Forslag til fremtidige opgaver og indsatser vedr. børnefysio- og ergoterapi 
Forslag 2 - børnefysio- og ergoterapi 
Forslag 1 - børnefysio- og ergoterapi 
Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. ergo- og fysioterapi til børn og unde under 18 
år i Brønderslev Kommune 
Nuværende niveau - børnefysio- og ergoterapi 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 7. september 2009: 
Udvalget indstiller 

• at lovgivningens minimumskrav overholdes, dvs. at der gives en bevilling på 800.000 kr. 
svarende til arbejdsgruppens anbefaling, og  

• at den vederlagsfri fysioerapi fortsat varetages på den nuværende måde. 

Peer Thisted ønsker at kommunen hjemtager træning vedrørende vederlagsfri fysioterapi. 

Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 
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02 Orientering om Sundhedsprofil 2010 
J.nr.: 16.20.02G12/dwsbkvj 
 09/23560 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der er indgået aftale mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, KL og
Danske Regioner om at gennemføre sundhedsprofilundersøgelser i alle kommuner og regioner
hvert fjerde år. Sundhedsprofilerne skal afvikles efter samme spørgeskema og på samme tids-
punkt i alle regioner. Der er ligeledes enighed om, at profilerne skal afholdes efter det fælles 
koncept primo 2010. 
  
Aftalen indebærer, at hver af de 5 regioner skal gennemføre og finansiere indsamlingen af
sundhedsprofiler baseret på det obligatoriske spørgeskema. I det omfang, man lokalt vælger at
sætte fokus på særlige problemstillinger eller følge op på spørgsmål fra tidligere undersøgelser,
aftales finansieringen af denne del lokalt mellem den pågældende region og kommunerne. 
  
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region, KKR samt Sundhedsstyrelsen
for at gennemføre planlægningen af arbejdet, ligesom der lokalt er nedsat en arbejdsgruppe i
Regionen, for at sikre den lokale vinkel og sammenhæng til den tidligere afviklede Heproprofil. 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at en eventuel finansiering af en lokal problemstilling skal findes
inden for egen ramme. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 7. september 2009: 
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 

 



Sundhedsudvalget, den 07. september 2009 Side 258
 

 
03 Serviceniveau - Sundhedsplejen 
J.nr.: 16.20.00P23/dwsbkvj 
 09/22960 Åben sag 
  SU

 
Sagsfremstilling: 
Der er ikke udarbejdet og godkendt et politiks serviceniveau for Brønderslev Kommunes Sund-
hedspleje.  
  
I dagligdagen er Sundhedsplejen afhængig af en samarbejdsstruktur, dels internt i kommunen
og dels med Regionens jordemødre samt barsels- og børneafsnit. Prioritering af opgaverne er 
derfor en nødvendighed, og på den baggrund er det naturligt at få defineret et tydeligt serviceni-
veau for sundhedsplejens ydelser. 
Arbejdet igangsættes primo september 2009 og forventes at foreligge ved årsskiftet. 
  
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at der formuleres og god-
kendes et serviceniveau for Sundhedsplejens ydelser. 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 7. september 2009: 
Til efterretning. Arbejdet forventes afsluttet i foråret 2010. 

Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 
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04 Status på Sundhedshus - september 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 7. september 2009: 
Til efterretning. 

Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 
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05 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. Herudover indarbej-
des opfølgning på vederlagsfri fysioterapi samt almen genoptræning. 

Der foreligger nu træk for 7. måned 2009. 

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

 
Bilag: 
Forbrug for 7. måned 2009 
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 7. september 2009: 
Borgmesteren anmodes om at tage niveauet for vederlagsfri fysioterapi op i KKR-regi. 

Opfølgning taget til efterretning. 

Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 

 



Sundhedsudvalget, den 07. september 2009 Side 261
 

 
06 Orientering 
J.nr.: /dwsuit 
  Åben sag 
  SU

 
Indstilling: 
  
 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 7. september 2009: 
Intet. 

Jette Ramskov og Johnny Sort Jensen var fraværende. 

 
 


	Sundhedsudvalget 
	Beslutningsprotokol 
	01 Indsats vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge under 18 år i Brønderslev Kommune
	02 Orientering om Sundhedsprofil 2010
	03 Serviceniveau - Sundhedsplejen
	04 Status på Sundhedshus - september 2009
	05 Forbrug af regionens ydelser på sundhedsområdet - 2009
	06 Orientering

