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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  27.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2015 
Niels Lundshøj har modtaget en henvendelse fra Frivillighedscentret om at de gerne vil 

møde det nye Sundhedsudvalg. Administrationen undersøger mulighederne for at holde et 

møde med Frivillighedscentret forud for et møde i Sundhedsudvalget. 

  

Administrationen er blevet kontaktet af Center for Forebyggelse og Sundhed (Region 

Hovedstaden) som står bag lanceringen af Sundhedsprofilen for 2013 – Kroniske 

sygdomme. Centret vil gerne komme og holde et oplæg for Kommunalbestyrelsen i 

Hørsholm Kommune omkring udviklingen af kroniske sygdomme. Administrationen 

undersøger muligheden for at afholde en temadrøftelse om sundhedsprofilen for kroniske 

sygdomme i forlængelse af et møde i Kommunalbestyrelsen.  
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/6540 
Journalnr.:   29.21.08P27 
Sagsforløb:  SU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  27.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Praksisplan for fysioterapi 2015-19 

 
Baggrund 
Der skal inden udgangen af 2015 indgås en ny praksisplan for fysioterapi mellem Region 

Hovedstaden og kommunerne i regionen i samarbejde med repræsentanter for de 

praktiserende fysioterapeuter.  

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 har været i høring i kommunerne i perioden ultimo 

februar til 1. juni 2015.  

Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi har godkendt praksisplanen på deres møde den 22. 

juni 2015. Praksisplanen sendes nu til godkendelse i kommunerne. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende praksisplan for fysioterapi 2015-2019. 

 

Sagsfremstilling 
  

Samarbejdsudvalget for praksisplanen har med udgangspunkt i svarene fra høringsrunden 

hos kommunerne tilrettet og enstemmigt godkendt Praksisplan for Fysioterapi 2015-19. 

Praksisplanen er nu sendt til godkendelse i kommunerne i Region Hovedstaden. 

  

Praksisplanen for fysioterapi omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og 

ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015 – 2019.  

  

Praksisplanen er udarbejdet i henhold til overenskomstens bestemmelser og kommissorium 

vedtaget af Samarbejdsudvalget for fysioterapi.  

  

Formålet med praksisplanen for fysioterapi er, at den skal fungere som et redskab for 

planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne 

administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den 

regionale og kommunale økonomi.  

Det er intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af 

kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og 

udvikling af kvalitet i behandlingen.  

  

Praksisplanens hovedpunkter: 

  

Kapacitet på fysioterapeutområdet 
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I planen anbefales det, i forhold til kapaciteten i fysioterapipraksis, at kapaciteten 

fastholdes på nuværende niveau, herunder også den ridefysioterapeutiske kapacitet. 

Endvidere anbefales det i forhold til service og tilgængelighed i fysioterapipraksis, at 

tilgængeligheden bør forbedres i planperioden.  

Vedrørende ridefysioterapi vil samarbejdsudvalget i planperioden implementere en 

tilsynsordning med rideskolerne. 

  

Udvikling af det fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren 

I forhold til samarbejde på tværs anbefales det i praksisplanen, at styrke kommunikation 

mellem sektorer (hospital, praksis og kommuner), at undersøge muligheden for en fælles 

finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og 

vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi i planperioden.  

Endvidere anbefales det, at kortlægge muligheder for samarbejde mellem sektorer og 

borgeren. 

  

I forhold til kvalitetsudvikling og faglig udvikling skal praksisplanen understøtte 

implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i fysioterapipraksis. Desuden sikres udvikling 

af kvalitet og faglighed gennem implementering af kliniske retningslinjer i praksis, udvikling 

af patientsikkert miljø i praksis, regionale efteruddannelsestiltag samt iværksættelse af 

kvalitetsudviklingsprojekter gennem den regionale kvalitetsudviklingspulje. 

  

Praksisplanen i sin helhed, samt underliggende bilag er vedhæftet som bilag. 

 

Økonomi/personale 
Ingen bemærkninger 

 

Kommunikation 
Ingen bemærkninger 

 

Bilag 
-    Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf 

-    Bilag 1 Høringsliste.pdf 

-    Bilag 2 Tilsynsordning med rideskoler.pdf 

-    Bilag 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af e-mail. SU sag 26. 

marts 2014.pdf 

-    Bilag 4 Aftaler og administrative retningslinjer.pdf 

-    Bilag 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning.pdf 

-    Bilag 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale 

kvalitetsudviklingspulje.pdf 

-    Bilag 7 Grundbeskrivelse 2015-2019.pdf 

-    Følgebrev - underskrevet.pdf 

 

 

Noter til bilag 
Ingen bemærkninger  

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2015 
Sundhedsudvalget indstillede til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende praksisplan for fysioterapi 2015-2019. 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/16110 
Journalnr.:   29.30.00K04 
Sagsforløb:  SU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  27.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Høring omkring Almen Praksisplan 2015-2018 

 
Forslag 
Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget drøfter og godkender forslag til 

høringssvar samt indstiller punktet til videre behandling i Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling 
Praksisplanen udarbejdes af Praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale 

medlemmer, samt medlemmer udpeget blandt de praktiserende læger. 

  

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, 

kommuner og praktiserende læger. Praksisplanen skal understøtte almen praksis’ rolle i det 

samlede sundhedsvæsen og sikre sundhedsaftalens gennemførelse. 

  

Administrationens forslag til høringssvar findes i bilag 1. I bilag 2 og 3 findes 

høringsmaterialet fra region H. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - Udkast til høringssvar - almen praksisplan region hovedstaden 

-    Bilag 3 - Grundbeskrivelse Høringsversion 

-    Bilag 2 - Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18 versiondato 26.06.15.pdf 

-    Bilag 4 - Høringsbrev - almen praksisplan region hovedstaden. 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2015 
Sundhedsudvalget drøftede og godkendte forslag til høringssvar samt indstillede punktet til 

videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/15452 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  27.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

Budgetopfølgning 3 på Sundhedsudvalgets område 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. 

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet 

regnskab samt forslag til budgetkorrektioner som følge heraf. 

  

Den samlede korrektion på driften for Sundhedsudvalget i 2015 er 27.000 kr.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at: 

  

 Driftsbudgettet øges med 27.000 kr. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles 

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien 

samt at foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i 

august/september og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

Afsnittet er delt op i to hovedelementer;  

Det første hovedelement er ”Forventet regnskab”, hvor Administrationen vurderer den 

forventede udvikling i Kommunens økonomi. Det andet hovedelement er de konkrete 

”Budgetkorrektioner”, som Administrationen foreslår, der ageres på, som følge af det 

forventede regnskab. 

  

1. Forventet regnskab 

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på 

driftsudgifter og anlægsudgifter.  

  

1.1 Drift 

Det forventede regnskab er 3,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.  

  

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder i udvalget 
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Mio. kr. 

(1) Korrigeret 

budget 2015 

inkl. 

overførsler 

(2) Forventet 

regnskab 2015 

3) =(1)-(2) 

Forventet 

restbudget 

(4) 

Overførsler 

2014-2015 

51: Sundhed 
117,1 113,4 3,7 0,4 

52: Børn og Unges 

Sundhed 12,6 12,5 0,1 0,5 

I alt 129,6 125,9 3,8 0,9 

  

De væsentligste opmærksomhedspunkter er: 

 På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om, hvorvidt alle 

udgiftspresmidlerne til aktivitetsbestemt medfinansiering vil 

komme i anvendelse på politikområde 51. 

 

1.2 Anlæg 

Det forventede regnskab er 0,024 mio. kr. højere end det korrigerede budget 2015 inkl. 

overførsler. Se tabel 2 nedenfor. 

  

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder i udvalget 

Mio. kr. 

(1) Korrigeret 

budget 2015 

inkl. 

overførsler 

(2) Forventet 

regnskab 2015 

3) =(1)-(2) 

Forventet 

restbudget 

(4) 

Overførsler 

2014-2015 

52: Børn og unges 

sundhed 0,3 0,4 0,0 0,0 

I alt 0,3 0,4 0,0 0,0 

  

  

2. Budgetkorrektioner 

I afsnittet nedenfor gennemgås budgetkorrektionerne på udvalget, herunder beskrivelse af 

de væsentligste korrektioner. 

  

2.1 Budgetkorrektioner af driftsudgifter 

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 30.06.15 med henblik på at 

konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. Afvigelserne har 

permanente karakterer. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive 

indarbejdet i budget 2016-2019.  

  

Tabel 3: Budgetkorrektioner, driftsudgifter 

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

52: Børn og Unges 

Sundhed 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
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Den samlede budgetkorrektion på drift i 2015 er i alt 0,027 mio. kr.  

  

Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1.  

  

2.2 Budgetkorrektioner af anlægsudgifter 

På anlæg er der ingen budgetkorrektioner i 2015 for Sundhedsudvalget. 

 

Økonomi/personale 
Intet bevillingsskema. Bevillingen sker på ØU/KB  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene 

vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget  

 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015, SU.pdf 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 27-08-2015 
Godkendt. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.pdf 2011598 
2 Åben Bilag 1 Høringsliste.pdf 2011600 
2 Åben Bilag 2 Tilsynsordning med rideskoler.pdf 2011601 

2 Åben 
Bilag 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse 

af e-mail. SU sag 26. marts 2014.pdf 
2011602 

2 Åben Bilag 4 Aftaler og administrative retningslinjer.pdf 2011603 

2 Åben 
Bilag 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale 

praksiskonsulentordning.pdf 
2011604 

2 Åben 
Bilag 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale 

kvalitetsudviklingspulje.pdf 
2011605 

2 Åben Bilag 7 Grundbeskrivelse 2015-2019.pdf 2011606 
2 Åben Følgebrev - underskrevet.pdf 2011597 

3 Åben 
Bilag 1 - Udkast til høringssvar - almen praksisplan region 

hovedstaden 
2017729 

3 Åben Bilag 3 - Grundbeskrivelse Høringsversion 2017728 

3 Åben 
Bilag 2 - Høringsudkast praksisplan for almen praksis 2015-18 

versiondato 26.06.15.pdf 
2017727 

3 Åben Bilag 4 - Høringsbrev - almen praksisplan region hovedstaden. 2017748 
4 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015, SU.pdf 2016021 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Pernille Schnoor (A) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj (A) 
Medlem 

______________________________________________  
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