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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  22.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-06-2017 
Anne Ehrenreich deltog i politisk dialogmøde om den kommende sundhedsaftale 2019-22 i 
Albertslund d. 21. juni 2017. På den baggrund blev der foreslået at drøfte sundhedsaftalen i 
Sundhedsudvalget for at kunne påvirke processen med den nye sundhedsaftale politisk.  
 
Fraværende: 
Niels Lundshøj (A), Kristin Arendt (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/15163 
Journalnr.:   29.09.08P00 
Sagsforløb:  SSU-SU - Åben sag  
Mødedato:  22.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Josefine Haahr Nielsen 
 

Status på projekt Tværsektoriel stuegang 
 
Baggrund 
Projekt Tværsektoriel stuegang er et projekt mellem de 8 kommuner i planlægningsområde 
Nord, Nordsjællands Hospital og almen praksis. Projektet er godt i gang efter ansættelse af 
to projektledere og etablering af det mobile stuegangsteam. Stuegangen udrulles og testes 
i perioden maj-september i de 8 kommuner. Det bliver udrullet i uge 36 i Hørsholm 
Kommune. 
Derudover er projektet i gang med at identificere borger- eller pårørenderepræsentanter, 
der skal inddrages organisatorisk i projektets udformning.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
 
Sagsfremstilling 
Baggrund 
De 8 kommuner i planlægningsområde Nord (Hørsholm, Hillerød, Helsingør, Halsnæs, 
Gribskov, Allerød, Frederikssund og Fredensborg), Nordsjællands Hospital og almen praksis 
er med dette projekt gået sammen om at udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, 
der udskrives til et kommunalt midlertidigt ophold efter hospitalsindlæggelse.  
Projektets formål er, at udvikle en model for tværsektoriel stuegang og 
kompetenceudvikling, der understøtter velkoordinerede og sammenhængende forløb for 
borgere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnplads (KMD). Det skal 
skabe trygge og patientsikre forløb af høj faglig kvalitet med udgangspunkt i borgerens 
ønsker og behov. Målgruppen er den ældre medicinske patient over 65 år, som har 
komplekse sundhedsfaglige udfordringer.  
  
Nordsjællands Hospital og Helsingør Kommune er projektejere. 
  
Der er to centrale elementer i projektet:  
1. Det mobile stuegangsteam fra hospitalet til kommunernes midlertidige døgnpladser 
2. Kompetenceudvikling af det kommunale fagpersonale  
Hvad betyder det for borgerne? 
De pleje- og behandlingsbehov vi ser i det nære sundhedsvæsen er ofte komplekse. 
Kommunerne står ofte over for opgaver, der kræver specialiserede kompetencer og tæt 
koordination med sundhedsvæsenets øvrige aktører. Og borgeres forløb går i mange 
tilfælde på tværs af egen læge, kommune og hospital. Der er i høj grad brug for, at 
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sundhedsvæsenet organisatorisk, fagligt og styringsmæssigt tilpasses borgernes behov. 
Det kræver, at vi i fællesskab agerer som en sammenhængende enhed, når vi planlægger 
et behandlingsforløb. Fælles planlægning og ansvar på tværs af sektorerne skal minimere 
risikoen for, at borgere bliver tabt i sektorovergangene. Samtidig skal en systematisk 
borgerinddragelse sikre at borgerens aktuelle behov, præferencer og ressourcer er i fokus i 
tilrettelæggelsen af forløbet. 
  
Den tværsektorielle stuegang er netop et forsøg på at teame op omkring borgeren, så vi 
udnytter tværfagligheden og sikrer vidensdeling mellem aktørerne. Det giver mulighed for 
at lave en fælles behandlingsplan i samarbejde med borgeren. Det mobile stuegangsteam 
udgøres af en hospitalslæge, bioanalytiker, farmaceut og sygeplejerske. Teamet kører ud til 
KMD-pladserne og laver en fælles behandlingsplan for borgere i samarbejde med borger, 
sundhedspersonalet på KMD-pladsen og borgerens egen læge. Selve stuegangen kan typisk 
involvere borgeren, teamet, sygeplejerske fra KMD-pladsen, borgerens egen læge og evt. 
pårørende.  
  
Den formodede effekt af projektet er, at borgere på de midlertidige døgnpladser vil opleve 
bedre koordination, og at de mødes af de rette kompetencer på det rette tidspunkt. Det 
giver større tryghed i forløbet og kan være med til at forebygge genindlæggelser. 
Hvor er vi nu? 
Projektet er godt i gang efter ansættelse af to projektledere og etablering af det mobile 
stuegangsteam. Styregruppe og arbejdsgrupper er nedsat med repræsentanter fra alle 8 
kommuner og Nordsjællands Hospital. Derudover er projektet er i gang med at identificere 
borger- eller pårørenderepræsentanter, der skal inddrages organisatorisk i projektets 
udformning.  
  
Stuegangen udrulles og testes i perioden maj-september i de 8 kommuner. Dvs. at frem til 
september er en testperiode og fuld udrulning starter herefter.  
  
  
Opstart i de forskellige kommuner: 
Uge 18: Helsingør og Hillerød Kommune 
Uge 19: Fredensborg Kommune 
Uge 22: Halsnæs og Allerød Kommune 
Uge 34: Frederikssund Kommune 
Uge 36: Hørsholm Kommune og Gribskov Kommune 
  
Teamet vil som udgangspunkt komme en fast halv dag om ugen i hver kommune. 
Kompetenceudvikling 
Projektet handler også om at kompetenceudvikle sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter, til at varetage de komplekse borgeres pleje- og behandlingsbehov. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe for kompetenceudvikling af personalet på KMD-pladserne. 
Kompetenceudviklingen forventes at blive en blanding af formelle kurser, systematiske 
arbejdsgange med fokus på tidlig opsporing, bedside læring og praktik. Dette skal styrke 
den systematiske vurdering af borgerne såvel som koordinering og et fælles sprog på tværs 
af sektorer.  
Forbedringsmodellen 
Den såkaldte forbedringsmodel som arbejdsmetode betyder, at der gennem 
projektperioden vil ske tilpasninger. Små afprøvninger af nye arbejdsgange i praksis skal 
gøre os klogere på, hvad der virker. De procedurer og arbejdsgange projektet lægger ud 
med vil derfor ændre sig i takt med erfaringerne.  
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Tidsramme 
Projektet løber over de næste 3 år - frem til udgangen af 2019. Der vil løbende blive 
udarbejdet politiske orienteringer om projektets fremdrift og resultater. 
 
Økonomi/personale 
Sundhedsstyrelsen har bevilliget 12.145.000 kr. til projektet ”Tværsektoriel stuegang – 
fremtidens tværsektorielle forløb”. Projektmidlerne kommer fra puljen ”Styrket 
sammenhæng for de svageste ældre” som er en del af regeringens aftale om satspulje på 
sundheds- og ældreområdet for 2016-2019. Herudover er der er der også en 
egenfinansiering fordelt mellem de 8 kommuner og Nordsjællands hospital.  
  

• Projektmidlerne er bl.a. afsat til: Ansættelse af læge, 
sygeplejerske, bioanalytiker og farmaceut i teamet. Teknologisk 
udstyr, leasing af bil, sygeplejerske på KMD og 
kompetenceudvikling. 

• Egenfinansieringen går bl.a. til: Projektledelse, sygeplejerske fra 
Nordsjællands Hospital, lokale tovholdere i de 8 kommuner, 
frikøb af medarbejdere til uddannelse og deltagelse af 
medarbejdere fra de 8 kommuner og hospitalet i arbejdsgrupper 
og styregrupper.  

  
For Hørsholm Kommune 
Fra projektmidlerne fordeles der midler til kommunerne til sygeplejersker på de kommunale 
midlertidige pladser og kompetenceudvikling. Disse midler er fordelt efter en 
fordelingsnøgle, der er beregnet ud fra antal af midlertidige pladser i hver kommune. 
Hørsholm kommune har 37 midlertidige pladser, hvilket betyder, at kommunen får 15,88% 
af de kommunale projektmidler. 
  
I projektmidlerne er der i alt 4,1 mio. kr. til sygeplejersker på de kommunale midlertidige 
pladser og kompetenceudvikling, hvoraf Hørsholm Kommune får 675.000 kr. i 
projektperioden svarende til 219.000 kr. om året. 
  
Derudover er der en egenfinansiering   

• Lokal projektleder på de midlertidige pladser 

Der er i alt afsat 1,9 mio. kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm 
Kommune har en egenfinansiering på 314.000 kr. svarende til 105.000 kr. om året.   

• Frikøb af medarbejdere på uddannelse  

Der er i alt afsat 2,8 mio. kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm 
Kommune har en egenfinansiering på 439.000 kr. fordelt over årene med flest 
midler afsat i 2017. 

• Deltagelse af kommunale medarbejdere i arbejdsgruppe 
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Der er i alt afsat 527.000 kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm 
Kommune har en egenfinansiering på 59.000 kr. fordelt over årene med flest midler 
afsat 2018 og 2019.  

• Deltagelse af kommunale medarbejdere i arbejdsgruppe 

Der er i alt afsat 171.000 kr. til egenfinansiering af dette, hvoraf Hørsholm 
Kommune har en egenfinansiering på 18.000 kr. svarende til 6.000 kr. om året.  

• Tryksager 

Der er i alt afsat 70.000 kr. til tryksager, hvoraf Hørsholm Kommune har en 
egenfinansiering på 7.000 kr. samlet for alle årene.  

  
Hørsholms Kommunes samlede egenfinansiering for projektperioden er 837.000 kr.  
 
Sagens tidligere behandling 
Projekt Tværsektoriel stuegang har været til orientering i Sundhedsudvalget d. 27.10.2016. 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-06-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
Beslutning Sundhedsudvalget den 22-06-2017 
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning 
 
Fraværende: 
Niels Lundshøj (A), Kristin Arendt (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   17/8437 
Journalnr.:   29.00.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  22.06.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Josefine Haahr Nielsen 
 

Det nære sundhedsvæsen - Udviklingsniveau 2018 
 
Baggrund 
Udviklingsplan for Det nære sundhedsvæsen, Hørsholm Kommune indeholder et 
grundniveau for 2017 samt forslag til udviklingsniveau for 2018 og 
2019.  Udviklingsniveauerne er forslag, der kan uddybes fagligt og økonomisk af 
administrationen til kommende budgetforhandlinger. På den baggrund er forslag 13 og 14 
fra udviklingsniveauet 2018 blevet uddybet. 
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at sundhedsudvalget bringer forslag om fysisk træning for 
borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i de fremadrettede prioriteringer ift. indsatser for 
2018, og at dette tilbud målrettes borgere, der har brug for et rygforløb, som det også 
fremgår af anbefalingen i udviklingsplanen for Det nære sundhedsvæsen.  
 
Sagsfremstilling 
Ved udarbejdelsen af Udviklingsplan for Det nære sundhedsvæsen, Hørsholm Kommune 
blev der udviklet et grundniveau for 2017 samt forslag til udviklingsniveau for 2018 og 
2019. Grundniveauet 2017 blev vedtaget d. 26.09.2016 i forbindelse med 
budgetforhandlingerne for 2017-2020.  
Udviklingsniveauerne for 2018 og 2019 er forslag, der kan uddybes fagligt og økonomisk af 
administrationen til kommende budgetforhandlinger.  
  
Forslag for udviklingsniveauet 2018 for det nære sundhedsvæsen på det socialpsykiatriske 
område (forslag 11 og 12) lægges ikke op til budgetkonferencen som ellers angivet i planen 
fra 2016. Dels fordi Center for Børn og Voksne ønsker tilstrækkeligt fokus på de mange 
igangværende projekter under Det nære Sundhedsvæsen, dels fordi der så kan sættes 
yderligere fokus på det somatiske område. 
  
Forslag på det somatiske område (forslag 13 og 14) fra udviklingsniveauet 2018 er uddybet 
fagligt og økonomisk. 
  
Forslag 13 Fremskudt blodprøvetagning og behandling 
Forslaget lød på, at undersøge muligheder for etablering af fremskudt ambulant 
blodprøvetagning og behandling med udgangspunkt i tre mulige modeller. 

1. Mobil blodprøvetagning 
2. Styrket samarbejde om blodfortyndende behandling 
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3. Subakutte tider på hospitalet 

Administrationen har gennemgået de tre modeller i forhold til budget 2018-2021: 
  

1.   Mobil blodprøvetagning 
Forslaget om etablering af en mobil blodprøvetagning forudsætter, at der etableres et 
samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, de praktiserende læger og Hørsholm 
Kommune. Administrationen vurderer, at det ligeledes er en forudsætning, at andre 
interesserede kommuner indgår i samarbejdet for at opnå et tilstrækkeligt borgergrundlag 
for indsatsen. En igangsættelse af dette projekt vil kræve en yderligere analyse af de 
økonomiske og faglige forhold.  
  
Der er i dag en mobil blodprøvetagning for borgere, som er immobile, hvor blodprøven 
tages i borgerens hjem. Ordningen omfatter kommuner tilknyttet Nordsjællands hospital, 
herunder Hørsholm Kommune. 
Derudover indgår der, som en del af projekt Tværsektoriel stuegang, blodprøvetagning for 
de borgere, der deltager i projektet. 
  

2.   Styrket samarbejde om blodfortyndende behandling 
Forslaget om blodfortyndende behandling forudsætter et samarbejde med Nordsjællands 
Hospital samt de praktiserende læger i kommunen. De praktiserende læger i Hørsholm 
kommune ønsker ikke en ændring af kompetencedelegationen på dette område endnu. En 
igangsættelse af dette projekt er derfor pt ikke mulig aktuelt pga. spørgsmålet om 
kompetencedelegationen. 
  

3.   Subakutte tider på hospitalet 
Udvidelsen af projekt subakutte tider er ikke længere aktuel, da projektet er afsluttet, og 
andre projekter er sat i gang, såsom Tværsektoriel stuegang og Sundhedshus i 
Frederikssund. Projektet har været et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og nogle 
af de kommuner, der hører til hospitalets optageområde (nordklyngen). 
  
Administrationen anbefaler på den baggrund, at indsatserne i forslag 13 ikke lægges op til 
budgetkonferencen for budget 2018-2021. 
  
  
Forslag 14 fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
Forslaget om fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet foreslår 
administrationen, at indsatsen målrettes borgere med rygproblematikker. 
  
Formålet med indsatsen er, at borgere med rygproblematikker bliver i stand til at klare sig 
selv uden hyppig kontakt til sundhedsvæsnet, samt at forbedre deres fysiske funktionsevne 
og øge muligheden for at kunne varetage et arbejde. 
Det vil blive muligt at oprette et træningshold for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
med rygproblematikker på Louiselunds Sundheds- og Rehabiliteringscenter. Det vil både 
indeholde individuelle samtaler samt fysisk træning i hold. Der kan ligeledes afholdes 
individuelle forløb. 
  
Der tilbydes i dag forløbsprogram for borgere med lænderyglidelser, som varetages af 
Louiselund Sundheds- og Rehabiliteringscenter. Målgruppen for forløbsprogrammet er 
borgere med nyopståede smerter, og hvis smerter er afgrænset til lænderyg. KORA’s 
evaluering af forløbsprogram for lænderyglidelser viste, at der kan være behov for at 
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udvide målgruppen til at omfatte kronisk syge rygpatienter, når forløbsprogrammet skal 
opdateres.  
Forslag 14 målrettet borgere med rygproblematikker ligger derfor i tråd med udviklingen på 
området og giver mulighed for at tilbyde en større målgruppe rygforløb. 
  
Administrationen vurderer, at forslaget vil kræve 10 timers terapeuttid om ugen. Forslaget 
vil derfor kræve en investering i ressourcer for at kunne gennemføres.  
  
Administrationen anbefaler på den baggrund, at forslag 14 lægges op til budgetkonferencen 
for budget 2018-2021. 
 
Økonomi/personale 
Økonomi for forslag 14: Fysisk træning for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
målrettet borgere med rygproblematikker 
Oprettelse af et hold på 12 personer med individuelle tider for holddeltagere. Derudover 
mulighed for at lave individuelle forløb for borgere, der har brug for dette frem for hold 
forløb, samt for borgere der vil have gavn af at begynde træning i perioder, hvor der ikke 
er et hold. Svarer til 10 timers terapeuttid om ugen. 

  
 

  2018 2019 2020 2021 
Terapeuttid til to gange holdforløb per 
år og mulighed for individuelle forløb. 
(10t om ugen) +130.000  +130.000 +130.000 +130.000 

  
 
Sagens tidligere behandling 
Udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen i Hørsholm Kommune blev vedtaget d. 
26.09.2016 i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017-2020. 
 
Bilag 
-    Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Udviklingsplan..pdf 
-    Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Bilag 1 Forslag til udvikling af det nære 
sundhedsvæsen.pdf 
-    Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen, Bilag 2 Analyse.pdf 
 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 22-06-2017 
Sundhedsudvalget sender budgetønsket Fysisk træning for borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet til budgetkonferencen. 
  
 
Fraværende: 
Niels Lundshøj (A) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 
nr.  

Tilgang Titel  Refnr.  

3 Åben Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Udviklingsplan..pdf 2327998 

3 Åben 
Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen Bilag 1 Forslag til 
udvikling af det nære sundhedsvæsen.pdf 2327997 

3 Åben Baggrundsnotat for det nære sundhedsvæsen, Bilag 2 Analyse.pdf 2328011 
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Niels Lundshøj (A) 
Formand 

______________________________________________ 

Otto B. Christiansen (C) 
Medlem 

______________________________________________ 

Jan Klit (C) 
Næstformand 

______________________________________________ 

Kristin Arendt (C) 
Medlem 

______________________________________________ 

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________ 
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