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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  26.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-06-2014 
Louise Høg orienterede om det igangværende arbejde med de nye sundhedsaftaler, 

hvor områderne psykiatri, børn og unge i modsætning til tidligere får en større rolle. 

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj Petersen (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/5581 
Journalnr.:   00.30.00S00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  26.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag, budget- og 

anlægsønsker samt politiske bestillinger 

 
Resume 
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker  

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at administrationen 

skulle præsentere et samlet økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 2015-2018. 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle 

arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Administrationen har udarbejdet 

råderumsforslag for 1,1 mio. kr., budgetønsker for 0 mio. kr. samt anlægsønsker for 0,3 

mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på 

Augustkonferencen. 

  

Politiske bestillinger 

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en række 

politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske bestillinger. Notaterne 

vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget: 

  

 Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå 

videre til politiske drøftelse på Augustkonferencen. 

 Tager administrationens svar på de politiske bestillinger til 
efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

1. Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at 

administrationen skulle præsentere et økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 

2015-2018. Heraf skulle de 7,5 mio. kr. samlet findes inden for Sundhedsudvalgets 
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samt Social- og Seniorudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede, at 

administrationen frem mod Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et 

første bud på dette råderum. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til 

råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for 

drøftelse på Augustkonferencen. 

  

Samlet for Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget har administrationen 

udarbejdet: 

  

·         Råderumsforslag for 9,3 mio. kr. 

·         Budgetønsker for 2,2 mio. kr. 

·         Anlægsønsker for 1,1 mio. kr. 

  

          Heraf udgør Sundhedsudvalgets område: 

  

·         Råderumsforslag for 1,1 mio. kr. 

·         Budgetønsker for 0 mio. kr.  

·         Anlægsønsker for 0,3 mio. kr.  

  

Se bilag 1A for en oversigt over råderumsforslag og budgetønsker på 

Sundhedsudvalgets område. Se bilag 1B for en nærmere beskrivelse af forslagene. 

2. Politiske bestillinger 

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en 

række politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne 

forholde sig til administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske 

bestillinger. Notaterne vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen. 

  

Se bilag 2A for en oversigt over de politiske bestillinger på Sundhedsudvalgets 

område. Se bilag 2B for baggrundsnotat.  

 

Økonomi/personale 
Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker indgår som en del af budgetprocessen for 

budget 2015-2018. Forslagene vil indgå i budgetmaterialet til Augustkonferencen. 

 

Kommunikation 
Forslagene vil forud for Augustkonferencen blive lagt på Hørsholm Kommunes internet. 

 

Bilag 
-    Bilag 1A: Oversigt råderumsforslag, budget- og anlægsønsker SU/SSU 

-    Bilag 1B: Råderumsforslag, budget og anlægsønsker, SU/SSU 2015-2018 

-    Bilag til Bilag 1B til råderumsforslag SU1 vedr. tandplejen 

-    Bilag 2A: Politiske bestillinger SU 

-    Bilag 2B: Notat, Sundhedsudgifter fordelt på aldersgrupper 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-06-2014 
Udvalget drøftede punktet og sendte det samlede materiale videre til 

augustkonferencen, idet udvalget udtrykte skepsis overfor råderumsforslagene. 
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Udvalget tog administrationens svar på de politiske bestillinger til efterretning. 

  

Sundhedsudvalget ønsker et forslag til anvendelse af midlerne på sundhedsområdet i 

Økonomiaftalen til augustkonferencen.  

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj Petersen (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/9559 
Journalnr.:   29.00.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  26.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Hanne Vig Flyger 
 

Selvtræning på Louiselund: Status og justering af 

gældende tilbud 

 
Resume 
Tilbud om selvtræning på Louiselund har nu været i drift siden 1. februar 2013. Det er 

tidligere besluttet at evaluere tilbuddet efter en prøveperiode med henblik på en eventuel 

justering af tilbuddet på baggrund af de erfaringer, der er gjort. Med dette punkt giver 

administrationen en status for selvtræning, samt kommer med en række forslag til 

justeringer i tilbuddet. 

  

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager status for selvtræning til efterretning, 

samt godkender administrationens forslag til justeringer. 

 

Sagsfremstilling 
Tilbud om selvtræning på Louiselund har nu været i drift siden 1. februar 2013 og er blevet 

et meget efterspurgt og populært tilbud. 

Der er på nuværende tidspunkt 325 tilmeldte, med en lige fordeling mellem mænd og 

kvinder. Aldersmæssigt er de tilmeldte fra 65 år til 85 år. Det sociale aspekt i træningen 

har tydeligvis stor betydning, da deltagerne ofte kommer i grupper og træner sammen. En 

del af deltagerne har deltaget i tilbud under forløbsprogrammer for kronisk sygdom og 

bruger selvtræningen til at fastholde de nye gode vaner, men langt de fleste selvtrænere er 

pensionister, som blot ønsker at holde sig i god form.  

  

Forslag om udvidelse af tidsrum for selvtræning 

På nuværende tidspunkt tilbydes selvtræning i følgende tidsrum: 

·         Tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.00 – 08.00 

·         Mandag og onsdag kl. 12.00 – 13.00 

·         Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16.30 – 21.00 

·         Lørdag og søndag kl. 09.00 – 16.00 

De mest populære træningstider er mandag og onsdag fra 12.00-13.00. 

For at imødekomme den store interesse for selvtræning foreslår administrationen, at 

tidsrummet for selvtræning udvides til klokken 21.00 på alle hverdage, i weekender og på 

alle helligdage. 
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Forslag om justering af kriterier for selvtræning 

For at blive visiteret til selvtræning skal følgende kriterier være opfyldt: 

• Borgeren skal være bosiddende i Hørsholm Kommune 

• Borgeren skal være pensionist eller førtidspensionist 

• Borgeren skal kunne transportere dig selv til træningsstedet 

• Borgeren skal kunne forstå en instruktion i træningsprogram 

• Borgeren skal kunne træne uden at der er personale til stede 

  

Administrationen foreslår, på baggrund af erfaringerne, at kriterierne for visitation til 

selvtræning justeres til at gælde for borgere, der er 

·         Fyldt 65 år eller førtidspensionist 

  

Særligt gældende for borgere, der har afsluttet tilbud om forløbsprogrammer 

Tilbuddet om selvtræning har vist sig at fungere som en god fastholdelsesmulighed for de 

borgere, der har deltaget i tilbud om forløbsprogrammer for kronisk sygdom og denne 

målgruppe har derfor på prøvebasis fået tilbudt at selvtræne i tre måneder efter at 

forløbsprogrammernes tilbud er ophørt.  

På baggrund af dette foreslår administrationen derfor, at borgere, der har afsluttet tilbud 

om forløbsprogrammer, fast tilbydes mulighed for selvtræning, hvis de forudbetaler de tre 

måneders træning ad gangen. Dette vil kræve en revidering af den gældende 

kvalitetsstandard for træning. Kvalitetsstandarden bliver revideret med efterfølgende 

høring og politisk beslutning i efteråret 2014. 

  

Yderligere forslag til justeringer 

På nuværende tidspunkt er det muligt for borgere at holde pause i selvtræningen. 

Erfaringerne med dette har vist sig at administrationen af dette er meget omstændigt. 

Derfor foreslår administrationen, at det fremover ikke skal være muligt for selvtrænere at 

holde pause i træningen.  

  

  

  

  

  

 

Økonomi/personale 
Det koster 120 kr. om måneden at selvtræne på Louiselund. 

 

Kommunikation 
Administrationen vil sørge for at justeringerne i tilbuddet om selvtræning kommunikeres ud 

via hjemmesiden og øvrigt kommunikationsmateriale på Louiselund. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sundhedsudvalget godkendte d. 29. november 2012 forslaget om at etablere selvtræning 

på Louiselund (12/21645). 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-06-2014 
Udvalget godkendte indstillingen. 
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Fraværende: 
Niels Lundshøj Petersen (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/9686 
Journalnr.:   29.00.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  26.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Hanne Vig Flyger 
 

Orientering: Ny overenskomst for almen praksis 

 
Resume 
Regioner og praktiserende læger har indgået en aftale om vilkår for almen praksis for en 3 

årig periode fra september 2014 til 31. august 2017.  

Overenskomsten for almen praksis kan betragtes som en kontrakt, som indgås mellem de 

to parter, der beskriver indhold, vilkår, rammebetingelser og kvalitetsmål mv. for 

opgaveløsningen med udgangspunkt i de overordnede mål og visioner.  

Aftalen betyder et økonomisk løft til almen praksis, som skal bruges til at forny og udvikle 

almen praksis, så der sikres en bedre sammenhæng i indsatsen for den enkelte 

patient.  Målet er, at give almen praksis bedre forudsætninger for at samarbejde med det 

øvrige sundhedsvæsen.   

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen om den nye 

overenskomst for almen praksis til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Regioner og praktiserende læger har indgået en aftale om vilkår for almen praksis for en 3 

årig periode fra september 2014 til 31. august 2017.  

Overenskomsten for almen praksis kan betragtes som en kontrakt, som indgås mellem de 

to parter, der beskriver indhold, vilkår, rammebetingelser og kvalitetsmål mv. for 

opgaveløsningen med udgangspunkt i de overordnede mål og visioner. 

Aftalen betyder et økonomisk løft til almen praksis, som skal bruges til at forny og udvikle 

almen praksis, så der sikres en bedre sammenhæng i indsatsen for den enkelte 

patient.  Målet er, at give almen praksis bedre forudsætninger for at samarbejde med det 

øvrige sundhedsvæsen.   

Overenskomsten følger op på den nye sundhedslov, der blandt andet har betydet etablering 

af lokale praksisplanudvalg, hvor kommunerne er blevet repræsenteret med stor tyngde, 

og hvor en række opgaver nu skal tilrettelægges med udgangspunkt i lokale forhold og 

behov. I praksisplanerne vil der være fokus på tilgængelighed, medicinhåndtering og de 

emner, der følger af den kommende sundhedsaftale. 

I overenskomsten er der særligt fokus på kvalitetsudvikling af almen praksis. Konkret er 

der afsat midler til systematisk efteruddannelse af praktiserende læger, der giver mulighed 

for i første omgang tre dages ekstra efteruddannelse fra 2015. Desuden skal der med afsæt 

i Den Danske Kvalitetsmodel udvikles en model for kvalitetsudvikling og akkreditering af 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalget Torsdag den 26-06-2014   Side 10 

 

almen praksis, hvor brugen af datafangst og kvalitetsparametre får en central rolle. 

Kvalitetsmodellen skal implementeres over en fireårig periode.  

Aftalen vil understøtte sammenhæng og kommunikation på tværs af sektorer og styrke 

udviklingen af det nære sundhedsvæsen – og dermed også samarbejdet mellem almen 

praksis og kommunen. 

Det væsentligste indhold i overenskomsten i et kommunalt perspektiv er beskrevet i 

notatet i bilag 1.  

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. 

 

Bilag 
-    Overenskomst for almen praksis - det væsentligste i et kommunalt perspektiv 

 

 

Noter til bilag 
Pixi-udgave af overenskomst for almen praksis med et det væsentligste i et kommunalt 

perspektiv. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-06-2014 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj Petersen (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/8642 
Journalnr.:   85.02.02A00 
Sagsforløb:  Besluttes i Sundhedsudvalget - Åben sag  
Mødedato:  26.06.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Louise Hansen 
 

Konference for Hørsholm kommunes praktiserende 

læger omkring den nye overenskomst 

 
Forslag 
Kristin Arendt foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter en eventuel konference for Hørsholm 

Kommunes praktiserende læger, med det mål at finde frem til den bedst mulige 

samarbejdsform i forhold til den nye overenskomst samt at etablere en bedre forståelse for 

hvordan kommune/lægerne sammen kan udnytte (og evt. forbedre) de eksisterende 

behandlingstilbud. 

  

Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget drøfter en eventuel konference og 

efterfølgende beslutter om denne skal afholdes. 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-05-2014 
punktet er udsat. 

 

Fraværende: 
Pernille Schnoor (A), Kristin Arendt (C) 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-06-2014 
Udvalget drøftede punktet og bad administrationen om at udarbejde oplæg til en 

mikrokonference på sundhedsområdet i samarbejde med lægelaugsformanden og 

praksiskonsulenten. 

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj Petersen (A) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben 
Bilag 1A: Oversigt råderumsforslag, budget- og anlægsønsker 

SU/SSU 
1791236 

2 Åben 
Bilag 1B: Råderumsforslag, budget og anlægsønsker, SU/SSU 

2015-2018 
1791190 

2 Åben Bilag til Bilag 1B til råderumsforslag SU1 vedr. tandplejen 1792914 
2 Åben Bilag 2A: Politiske bestillinger SU 1791206 
2 Åben Bilag 2B: Notat, Sundhedsudgifter fordelt på aldersgrupper 1791195 

4 Åben 
Overenskomst for almen praksis - det væsentligste i et 

kommunalt perspektiv 
1785232 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Pernille Schnoor (A) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Niels Lundshøj Petersen (A) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Sundhedsudvalgets møde 26-06-2014 


