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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   16/18184 

Journalnr.:   29.00.00P00 

Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  26.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Nina Suenson 

 

Status for implementering af projekter i Det nære 

sundhedsvæsen 

 
Baggrund 
Sundhedsudvalget har bedt om en status for implementeringen af de 10 projekter i 

Udviklingsplanen for det nære sundhedsvæsen, som blev finansieret af budget 2017-2020 

og endeligt besluttet på sundhedsudvalgsmødet i oktober 2016.  

 

Forslag 
Det indstilles, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at de 

overskydende midler fra en senere projektstart i 2017 bruges til køre projekterne med øget 

intensitet senere i projektperioden.  

 

Sagsfremstilling 
Med budgetforliget for 2017-2020 blev det besluttet at afsætte midler til en udviklingsplan 

for det nære sundhedsvæsen med 10 projekter. Projekterne har generelt fokus på at øge 

kvaliteten i de nære sundhedstilbud med et særligt fokus på psykisk sundhed hos børn og 

unge.  

  

I forbindelse med Sundhedsudvalgets endelige godkendelse af udviklingsplanen i oktober 

2016 bad udvalget om en status for projekterne i januar 2017. Herunder beskrives 

organiseringen af projekterne og status for igangsættelse, metode til evaluering mv. i 

forhold til de enkelte projekter.  

  

Organisering af programmet Det nære sundhedsvæsen 

De 10 projekter er samlet i et program under navnet Det nære sundhedsvæsen, som er 

forankret i Center for Børn og Voksne.  

  

Under programmet er nedsat en programstyregruppe og en programarbejdsgruppe, 

ligesom der arbejdes på at etablere en referencegruppe snarest.  

  

Referencegruppen har ingen beslutningskompetence men har til formål at sikre en bred 

forankring og den rette viden og kvalitet i programmet fra forskellige faglige vinkler og 

aktører. I referencegruppen vil bl.a. indgå repræsentanter fra de relevante forvaltninger i 

kommunen, den regionale psykiatri, Handicaprådet, Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm 

samt relevante organisationer på området som f.eks. Sind og Børns Vilkår.  
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Generel status for projekterne 

Programstyregruppen har godkendt de foreløbige projektbeskrivelser for alle projekter 

inklusiv tidsplan. Projektet om screening af ældre for depression varetages i Center for 

Sundhed og Omsorg, mens projektet om skilsmissegrupper for børn varetages i Center for 

Dagtilbud og Skole. De resterende otte projekter varetages i Center for Børn og Voksne.  

  

Målet har været at få projekterne startet op hurtigst muligt efter 1. januar. Der er 

imidlertid planlægning, kompetenceudvikling og for nogle projekters vedkommende 

forhandlinger med andre kommuner, der skal færdiggøres, før projekterne kan begynde.  

  

Der er for samtlige projekter lagt op til at informere Sundhedsudvalget om status løbende 

ud fra denne plan: 

  

Januar 2017: Status (tidsplan for opstart samt plan for evaluering) 

August 2017: Status (implementering, foreløbig brug af tilbuddet) 

Januar 2018: Minievaluering (for de såkaldte ”pilotprojekter” en ekstra grundig evaluering) 

Januar 2019: Minievaluering 

Januar 2020: Slut-evaluering 

  

Efter ønske fra Sundhedsudvalget er der også lagt op til – så vidt muligt - at inddrage 

borgerne ved at måle løbende på deres brug af og tilfredshed med de forskellige tilbud.  

  

Status på de enkelte projekter 

Tabellen herunder giver et overblik over, hvornår de forskellige projekter forventes at 

kunne sættes i gang, hvilken type evaluering der er planlagt, og andre vigtige 

informationer.  

  

  

Projektets navn Forventes 

igangsat 

Evaluering og 

borgerinddragelse 

Andet 

Tidlig tværfaglig indsats 

til sårbare familier 

Februar 

2017 

Der måles på udvalgte 

punkter i børnenes 

udvikling og tilfredshed 

hos de enkelte familier 

med tilbuddet.  

  

Der samarbejdes 

med jordemødre, 

praktiserende 

læger, psykiatrien 

m.fl om opsporing 

af familierne.  

  

Projektansvar: 

Sundhedsplejen 

Familieiværksætterne Kører 

allerede 

Evalueres allerede – vil 

indgå som del af 

evalueringen af Det 

nære sundhedsvæsen.   

Projektansvar: 

Sundhedsplejen 

Sundhedsplejerske-

telefonen 

Januar 2017 Sundhedsplejerske-

telefonen laver i 

forvejen en omfattende 

generel evaluering 

årligt, som vil indgå som 

del af evalueringen af 

Det nære 

sundhedsvæsen.  

Der indgås 

kontrakt med 

Sundheds-

plejersketelefonen 

pr. 1. januar 

2017. 

  

Projektansvar:  
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Antallet af brugere fra 

Hørsholm Kommune 

årligt vil blive opgjort 

specifikt. 

Sundhedsplejen 

og Staben i Center 

for Børn og 

Voksne 

Åben rådgivning til 

forældre med 

bekymring for deres 

barn/unge 

Marts 2017 Belægningsgrad og 

viden om børnenes 

typer af problemer 

registreres løbende. 

Tilfredshed blandt 

forældre evalueres. 

Projektansvar: 

Pædagogisk 

Psykologisk 

Rådgivning (PPR) 

Cool Kids og Chilled – 

Evidensbaseret 

angstbehandling til børn 

og unge 

Marts 2017 Borgerrettet kvalitet 

evalueres.  

Projektansvar:  

Familiehuset 

Gruppeforløb for 

skilsmissebørn på alle 

skoler 

Marts 2017: 

Kickoff møde 

med 

medvirkende 

lærere, 

skoleledere 

m.fl. 

  

Maj 2017: 

Gruppeforløb 

igangsættes 

Tilmeldinger og 

fremmøde registreres 

løbende. Tilfredshed 

blandt børn og forældre 

evalueres.  

Projektansvar: 

Skolekonsulenten 

i Center for 

Dagtilbud og 

Skole 

  

Ungecafé for sårbare 

unge 

Februar 

2017 

Fremmøde registreres 

løbende. 

Borgertilfredshed 

evalueres.  

Tilbuddet kører fra 

start kun 1 gang 

om ugen for at 

vurdere 

efterspørgslen. 

Dette evalueres i 

april 2017.  

  

Projektansvar:  

Værestedet 

Åstedet og 

Familiehuset 

Fremskudt/opsøgende 

psykiatri 

Februar 

2017 

Henvendelser og 

aktiviteter evalueres. 

Tilfredshed hos borgeren 

og de parter, der 

henvender sig, 

evalueres. 

Der etableres et 

tæt samarbejde 

med den regionale 

psykiatri om 

tilbuddet. 

  

Projektansvar: 

Åstedet 

Psykiatrisk akuttelefon Medio 2017 

(Sagen skal 

først 

behandles 

politisk i de 

involverede 

Brug af telefonlinjen 

samt videre forløb, som 

er knyttet til denne, 

registreres løbende. Der 

arbejdes på en måde, 

hvorpå 

Vi underskriver 

kontrakt om at 

indgå i 

driftsfællesskab 

med tre andre 

kommuner om 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedsudvalget Torsdag den 26-01-2017   Side 6 

 

kommuner) borgertilfredsheden kan 

måles, da linjen er 

anonym.  

linjen med 

opsigelse på 1 år. 

  

Kontrakten gælder 

for en 

døgndækket 

telefonservice i 

stedet for en 

deltidsdækket 

service som 

angivet i 

Udviklingsplanen. 

Prisen er den 

samme.  

  

Der etableres et 

tæt samarbejde 

med linjen og de 

nye opsøgende 

psykiatri, bl.a. om 

udarbejdelse af 

kriseplaner for de 

hårdest ramte 

borgere.  

  

Projektansvar:  

Åstedet og Staben 

i Center for Børn 

og Voksne 

Screening af ældre for 

depression 

Forår-

sommer 

2017 

Brug af 

screeningsværktøjet, 

resultater af dette samt 

videre forløb efter 

screeningen registreres 

løbende.  

Projektansvar:  

Sundheds-

koordinatoren i 

Center Sundhed 

og Omsorg 

  

  

Politik om mental sundhed 

Som del af udviklingsplanen for Det nære sundhedsvæsen blev det foreslået at udarbejde 

en politik for mental sundhed i Hørsholm Kommune. Dette forslag blev kort drøftet på 

Sundhedsudvalgets møde i oktober 2016, hvor der var flere positive tilkendegivelser.  

  

Administrationen udarbejder til Sundhedsudvalgets møde i februar 2017 et oplæg til 

drøftelse af en politik for mental sundhed.  

 

Økonomi/personale 
For flere af projekternes vedkommende vil borgernes brug af dem afhænge af 

kendskabsgrad, og der vil derfor være tale om en indkøringsperiode henover det første år, 

før man opnår ”fuld brug” som beskrevet i udviklingsplanen. Brugen af midler vil således 

ikke fordele sig jævnt henover 2017. Denne effekt forstærkes af, at flere tilbud først starter 

op i løbet af foråret/sommeren 2017.  
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De overskydende midler, der måtte være til overs på grund af dette, vil blive brugt til at 

øge intensiteten i tilbuddene i løbet af andet halvår 2017 og i løbet af 2018.  

  

For akuttelefonens vedkommende anmodes der om, at midlerne kan bruges til at købe sig 

ind på tilbuddet et ekstra halvt år i 2021, hvis dette er muligt.  

 

Kommunikation 
Der udarbejdes snarest muligt en kommunikationsplan for markedsføring af projekterne.  

  

Her vil bl.a. kommunens hjemmeside, lokalaviser, flyers, intranet for dagtilbud og skoler, 

mundtlige oplæg samt mund-til-mund-briefing gennem borgernære kommunale 

medarbejdere blive taget i brug.  

 

Sagens tidligere behandling 
Midler til Det nære sundhedsvæsen blev tildelt ved budgetforliget for 2017-2020.  

De 10 projekter blev endeligt godkendt på Sundhedsudvalgets møde i oktober 2016.  

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-01-2017 
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte, at de overskydende 

midler fra en senere projektstart i 2017 bruges til køre projekterne med øget intensitet 

senere i projektperioden. 

Der er ønske om fortsat opmærksomhed på vigtigheden af borger og brugerinddragelse 

samt inddragelse af relevante interessenter som patientorganisationer. 

Vedrørende udarbejdelse af en politik om mental sundhed, bliver der lavet en skitse for en 

procesplan for udarbejdelse af politikken, og for inddragelse af relevante parter herunder 

bruger og borgere. 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/1200 

Journalnr.:   29.09.00A00 

Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  26.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Josefine Haahr Nielsen 

 

Evaluering af projekter under Sundhedsudvalgets 

pulje 2016 

 
Baggrund 
Sundhedsudvalget bevilgede i april 2016 midler til lokale afdelinger af hhv. 

Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Diabetes foreningen til opstart af nye projekter 

og indsatser, samt midler til afholdelse af Tour de Hørsholm. I dette punkt evalueres der på 

indsatserne. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
I 2016 har Sundhedsudvalget finansieret følgende projekter: 

  

 Ansøgning fra Kræftens Bekæmpelse til et foredrag om træning, 

funktion, sundhed og kræft hos ældre.  

 Ansøgning fra Hjerteforeningen til genoptræning af 

hjertepatienter, afholdelse af hjertecafeer og ny sorggruppe.  

 Ansøgning fra Diabetesforeningen til gennemførelse af aktiviteter 

med henblik på at udbrede viden om intervalgang.  

 Ansøgning fra Center for Sundhed og Omsorg og Center for 

Arbejdsmarked til opstart af to tilbud: Lær at tackle angst og 

depression og Lær at tackle job og sygdom.  

 Ansøgning fra Senior Rådet til støtte til Tour de Hørsholm 2016. 

  

Tilbagemeldingen fra lokale patientforeningerne og 

Seniorrådet: 
Hjerteforeningen 
De 5.000 kr. har hjulpet til ved Hjerteforeningens motion og træning på Louiselund. 

Hjerteforeningen har haft en træner, som de har betalt for 1 1/2 time i 16 uger. Deltagerne 

har været rigtig glade for, at deltage i motionen. Hver deltager 12 i alt har betalt 400 kr.  
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Hjerteforeningen fortsætter motion den 4. jan. 2017 på Sophielund, hvor de kan bruge 

motionsredskaber. 

Hjerteforeningen har afholdt hjertecafeer i Spisesalen hver måned. Cafeerne er 

hjertepatienter utrolig glade for. Hjerteforeningen har hver gang foredrag af de dygtigste 

hjertelæger og forsker. Bevillingen har været en hjælp til ovennævnte.  

Kræftens Bekæmpelse 
Sundhedsudvalgets tildelte puljemidler på 5.000kr blev brugt til foredrag af Lis Puggaard. 

Foredraget, som blev afholdt den 5/9-2016, handlede om træning, funktion, sundhed og 

kræft for ældre kræftramte. 

Der kom ikke så mange til dette foredrag som forventet. Måske skyldes det, at det var en 

meget varm eftermiddag, og der var stadigvæk var sommerferie for nogen. 

Selve foredraget var rigtigt tilfredsstillende, og Lis fortalte om vigtigheden i at vedligeholde 

motion, også selvom man var ramt af en alvorligt sygdom. Hun forestod også nogle simple 

og praktiske træningsøvelser med deltagerne undervejs i foredraget.  

Diabetes foreningen 
Diabetesforeningen fik bevilget 10.000 kr. til gennemførelse af aktiviteter med henblik på 

at udbrede viden om intervalgang.  

Diabetesforeningen besluttede at udskyde aktiviteten til 2017, da der ikke har været 

tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt efter opslag i deres medlemsblad, og der er et ønske 

om, at så mange diabetikere kan få kendskab til og deltage i aktiviteten. 

Lær at tackle tilbud 
Indsatsen under Lær at tackle er beskrevet i et andet punkt på dagsorden d. 26. januar 

2017. 

Tour de Hørsholm 
Seniorrådet fik bevilget 16.000 kr. i støtte til Tour de Hørsholm svarende til den 

budgetterede udgift til T-shirts.  

Der blev indkøbt T-shirts med kommunens logo - Hørsholm som cykelby og Seniorrådets 

logo. I år var deltagerne meget mindre i antal (100), der var derfor en del trøjer tilbage i 

små størrelser, som Seniorrådet overvejer at anvende ved skolernes cykelprøver. 

For yderligere beskrivelse af hvorledes cykelløbet gik, se Hørsholm Seniorråds 

tilbagemelding i bilag 1.  

  

Efter dette års Tour de Hørsholm har Seniorrådet besluttet ikke at gennemføre flere Tour 

de Hørsholm løb. Se Hørsholm Seniorråds beslutning i bilag 2. 

 

Sagens tidligere behandling 
På mødet d. 25. feb. og 28. april 2016 behandlede Sundhedsudvalget ansøgningerne til nye 

projekter og indsatser i 2016. 

 

Bilag 
-    Tak til sponsorer - Tour de hørsholm 

-    Tour de Hørsholm - afsluttes 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-01-2017 
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   16/8711 

Journalnr.:   29.00.00A00 

Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  26.01.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Josefine Haahr Nielsen 

 

Afslutning af Lær at tackle  

 
Baggrund 
Sundhedsudvalget bevilgede i april 2016 midler til afholdelse af Lær at tackle kurser. Det 

har grundet tidspres og manglende ressourcer ikke været muligt at afholde disse kurser, og 

midlerne er således ikke benyttet.   

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Sundhedsudvalget imødekom d. 28.04.2016 ansøgning fra Center for Sundhed og Omsorg 

og Center for Arbejdsmarked om opstart af to tilbud: Lær at tackle angst og depression og 

Lær at tackle job og sygdom. Ansøgningen blev imødekommet med 28.400 kr. fra 

Sundhedsudvalgets puljemidler. 

  

Det har ikke været muligt at afholde de to kurser grundet tidspres og manglende 

ressourcer til en koordinatorrolle.  

  

Konceptet Lær at tackle forudsætter, at der uddannes frivillige instruktører til afholdelse af 

kurserne. Det har ikke været muligt at nå at rekruttere nok frivillige og få dem uddannet på 

Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser, så der kunne afholdes et kursus i 2016. 

Endvidere forudsætter konceptet en koordinatorrolle, der kræver 10 timers arbejde om 

ugen ved opstart og derefter 5 timer om ugen i drift. I 2017 er det ikke muligt at løfte 

denne opgave grundet manglende ressourcer. På den baggrund er det besluttet ikke at 

prøve at køre Lær at tackle kurser i 2017. 

  

De 28.400 kr. der blev bevilget er således ikke brugt. Der var en rabat for licens for Lær at 

tackle i 2016, idet Job og sygdom var i projektfase. Licensen dækkede 

koordinatorintroduktion og uddannelse af frivillige instruktører. Derudover er de 

budgetterede udgifter til materialer og annoncering ikke benyttet, da der ikke blev afholdt 

et kursus.  

 

Økonomi/personale 
De bevilgede midler på 28.400 kr. til afholdelse af Lær at tackle kurser blev ikke benyttet. 
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Sagens tidligere behandling 
Sundhedsudvalget besluttede d. 28. april 2016 at imødekomme ansøgning fra Center for 

Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked til opstart af to tilbud: Lær at tackle 

angst og depression og Lær at tackle job og sygdom.  Ansøgningen blev imødekommet 

med 28.400 kr. (16/8711). 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-01-2017 
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Der er fortsat interesse for at køre Lær at tackle tilbud, når der er tid og mulighed for at 

løfte opgaven.  
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Bilagsoversigt 
 

Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Tak til sponsorer - Tour de hørsholm 2256451 

3 Åben Tour de Hørsholm - afsluttes 2256453 
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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 

______________________________________________  

 

 

Sundhedsudvalgets møde 26-01-2017 


