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Åbne sager: 

01/17 Tandplejen - Orientering  
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Tandplejen - 
Orientering.doc

ÅBEN SAG
SU

 
Orientering ved leder af tandplejen Jesper Hohwy. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Orientering givet. 
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02/18 Samarbejde om træningsopgaver efter Sundhedslovens § 
140, med privatpraktiserende fysioterapeuter i Brønderslev Kom-
mune 
 

J.nr.: 16.09.16G01 
2007.1101-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Samarbejde om 
træningsopgaverefter Sundhedslovens § 140, med Privatpraktiserende 
fysioterapueter i Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
godkender forslag til samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og privatprakti-
serende fysioterapeuter. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har haft en henvendelse fra kommunens 4 praktiserende fysio-
terapeuter med interesse i et samarbejde omkring træningsopgaver jf. Sundhedslovens 
§ 140 om genoptræning efter indlæggelse. 
Konkret har de praktiserende terapeuter ønsket at indgå i et samarbejde om genoptræ-
ning efter ryg- og skulderlidelser. 
Der har været afholdt to møder mellem kommune og terapeuter, hvor alle 4 klinikker 
har været repræsenteret, og her var der enighed om at foreslå, at der indgås aftale om 
træning af disse to målgrupper, samt et samarbejde om ventelistepukler.  
Strømmen af opgaver inden for genoptræning er meget varierende og for at sikre ens-
artede ventetider for alle borgere, vil det være ønskeligt at kunne trække på de prakti-
serende terapeuter i spidsbelastnings situationer.  
 
Det er Brønderslev Kommunes visitationsafdeling, der har bemyndigelse til at iværk-
sætte genoptræningsydelser efter såvel Sundhedslov og Servicelov, og denne visitati-
onsmodel skal også gælde for opgaver, som løftes af andre leverandører. Endvidere 
forudsættes det, at kommunens serviceniveau lægges til grund, samt at alle borgere i 
videst muligt omfang trænes på hold. 
Fysioterapeuterne honoreres efter gældende overenskomst mellem den offentlige syge-
sikring og praktiserende fysioterapeuter. 
 
Samarbejdet bør iværksættes snarest og senest 15. april 2008. 
Inden da udfærdiges kontrakter og samarbejdsaftaler. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Det forventes dog, at udgiften kan 
holdes inden for rammen. 
 
Bilag: 
Notat: Oplæg om samarbejde med privatpraktiserende fysioterapeuter om genoptræ-
ning efter Sundhedsloven 
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Godkendt. 
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03/19 Brugerbetaling på aktiviteter på forebyggelsesområdet 
 

J.nr.: 16.20.00S29 
2008.287-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Brugerbetaling på 
aktiviteter på forebyggelsesområdet.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at den nuværende praksis 
med deltager betaling fastholdes med de nuværende takster, samt at taksterne indskri-
ves i budgettets takstoversigt. 
 
Sagsfremstilling: 
Kommunens forebyggende aktiviteter og tiltag er i dag organiseret under Sundheds-
centerprojektet med afsæt i Sund By. Der har gennem de gamle Sundhedsaftaler mel-
lem kommune og amt været tradition for at opkræve deltagerbetaling på flere af de 
tilbud, der udbydes. Deltagerbetalingen har været fastsat ud fra flere overvejelser. Dels 
har deltagerbetalingen været for at imødekomme, at Sund Bys aktiviteter ikke skulle 
være konkurrerende til aftenskole, foreninger etc., dels har betalingen været en med-
virkende motiverende faktor. Endelig har betalingen været gjort det muligt at afholde 
flere aktiviteter. 
 
Det er udelukkende holdaktiviteter, der er genstand for deltagerbetaling, dvs. individu-
elle rådgivningstilbud som kostrådgivning, fysioterapeutisk rådgivning etc. ikke er 
belagt med brugerbetaling.  
 
Brugerbetaling på transport til træning efter Serviceloven er på baggrund af gamle 
procedurer i den tidligere Brønderslev Kommune fastlagt til kr. 20,- pr. vej. Dette har 
været fremlagt og godkendt under fastlæggelse af serviceniveau på træningsområdet, 
den 25. juni 2007, sagsnummer 2007.862-0, og på Byrådsmøde den 30. august 2007. 
 
Der er i vedlagte notat lavet en opgørelse over hvilke aktiviteter, der udløser deltager-
betaling og nuværende pris. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
Bilag: 
Notat om brugerbetaling 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Anbefales. 
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04/20 Frigivelse af 0,5 mio. kr. til Sundhedshus 
 

J.nr.: 16.00.00S05 
2008.284-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Frigivelse af 0,5 mio kr til 
Sundhedshus.doc 

ÅBEN SAG
SU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at der frigives 0,5 
mio. kr. af det på anlægsbudgettet for 2008 afsatte beløb på til etablering af Sundheds-
hus i Brønderslev. 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet besluttede på møde den 14. februar 2008, sag nr. 02/413, at et Sundhedshus 
skal placeres på Stadion. 
 
Brønderslev Kommune skal etablere en erhvervsdrivende fond, som skal stå som ejer 
af Sundhedshuset, idet regionen ikke må påtage sig denne opgave. Der vil efterfølgen-
de blive fremsendt en sag om størrelsen af og værdifastsættelse af det jordareal, som 
skal være kommunens indskud i den erhvervsdrivende fond. Jordarealet skal repræsen-
tere en værdi på mindst 300.000 kr. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Anbefales. 
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05/21 Status for Sundhedshus i Brønderslev Kommune 
 

J.nr.: 01.02.05A50 
2008.217-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Status for Sundhedshus i 
Brønderslev Kommune.doc 

ÅBEN SAG
SU/UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages 
til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet har på møde den 14. februar godkendt, placering af et kommende Sundheds-
hus på Det Gamle Stadion. 
 
Projektering og planlægning af denne opgave medfører, at der skal laves en ny lokal-
plan. I denne proces skal der afvikles en foroffentlighedsfase forud for en egentlig lo-
kalplanproces, idet stadion ifølge den nuværende kommuneplan er udlagt til fritidsak-
tiviteter. Denne fase skal løbe i 4 uger, hvorefter den egentlige lokalplan kan påbegyn-
des. Fremgangsmåden for ændring af en gældende kommuneplan er fastlagt i planlo-
vens § 23c. 
 
Udgifter i forhold til planlægningen afholdes forlods af Regionen, indtil der er oprettet 
en erhvervsdrivende fond og udgifterne overføres hertil. 
 
Lokalplanen skal tage afsæt i en bebyggelse til Sundhedshus på ca. 4.000 m2 i én eller 
to etager, og der skal i lokalplanen sikres mulighed for en evt. senere udvidelse ved 
behov. Derudover skal der etableres min. 100 parkeringspladser i tilslutning til huset. 
Den samlede lokalplan kommer derfor til at omfatte ca. halvdelen af Det Gamle Stadi-
on. 
 
Der er indgået en aftale med en lokal arkitekt, der skal udarbejde et skitseforslag til 
foroffentlighedsfasen. 
 
Udvalget for udvikling og planlægning behandler sagen på møde d. 11. marts 2008. 
 
 
Bilag: 
Debatmateriale ”Placering af Sundhedshus i Brønderslev”, Februar 2008 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Til efterretning. 
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06/22 Oversigt over sagsområder/sagstyper til høring i Ældreråd 
og Handicapråd 
 

J.nr.: 16.00.08G01 / 
2008.145-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\sagstyper til høring i 
Ældreråd og Handicapråd.doc 

ÅBEN SAG
SO

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Sundhedsudvalget 
tager oversigterne til efterretning og fremsender kopi til andre relevante fagudvalg. 
 
Sagsfremstilling: 
Der fremsendes oversigt over sagsområder/sagstyper, der, jf. Retssikkerhedsloven, 
skal til høring i henholdsvis Ældreråd og Handicapråd, før der træffes politisk beslut-
ning i disse. 
 
 
Bilag: 
Sagsområder Ældreråd 
Sagsområder Handicapråd 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Til efterretning. 
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07/23 Sundhedscenterprojekt - referat fra Styregruppen 
 

J.nr.: 16.00.09P35 
2008.286-0 

T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Sundhedscenterprojekt - 
referat fra Styregruppen.doc 

ÅBEN SAG
SU

 
Indstilling: 
Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at referatet tages til efter-
retning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der har den 11. februar 2008 været afholdt det 17. styregruppemøde i Sundhedscen-
terprojektet. 
 
 
Bilag: 
Referat 17 fra Styregruppemøde i sundhedscenterprojektet 
 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
Til efterretning. 
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08/24 Orientering 
 

    T:\Sag\Sundhedsudvalget\Sager\2008-03-10\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG
SU

 
a. Genforhandling af Sundhedsaftaler 
 
b. Status på udarbejdelse af sundhedspolitik. 
 
c. Samarbejdsmøde med Tandlæger og Socialområdet. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10. marts 2008 
Fraværende: Birgitte Josefsen. 
 
ad a. Til efterretning. 
 
ad b. Orientering om status p.t. 
 
ad c. Til efterretning. 
 

d. Orientering om henvendelse fra Sundhedsministeriet om mulighed for yderlige-
re projektmidler til Sundhedscenterprojekt. 
 

e. Peer Thisted orienterede om, at formand og direktør ifølge beslutning i Sam-
menlægningsudvalget bestemmer, hvilke embedsmænd der deltager på møder-
ne. 
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Lukkede sager: 

09/25 Orientering 
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