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Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 24-11-2016
Anne Ehrenreich orienterede om, at der er midler til samarbejde mellem Regionen og
kommunerne på psykiatriområdet.
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Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget 2017
Baggrund
Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage
kvalitetsstanderne inden for områderne personlig pleje og praktisk bistand samt
genoptræning og vedligeholdende træning.

Forslag
Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget overfor
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at
kvalitetsstandarder og indsatser for træning, forebyggende besøg og
kørsel til træning for 2017 godkendes.

Sagsfremstilling
Serviceniveau
Gældende lovgivning danner grundlag for kommunens kvalitetsstandarder.
Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau, og er grundlaget for visitation
og udførelse af alle indsatser i Center for Sundhed og Omsorg.
Dertil beror alle visitationer på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i
borgerens ressourcer og behov.
Politisk godkendelse af kvalitetsstandarderne
Sundhedsudvalget skal indstille kvalitetsstandarderne på træningsområdet, forebyggende
hjemmebesøg og kørsel til træning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da dette
område ligger under Sundhedsudvalgets ressortområde. Social- og Seniorudvalget skal
indstille kvalitetsstandarder på de resterende området til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Indhold i kvalitetsstandarderne
I kvalitetsstandarderne kan borgere og pårørende læse om kommunens serviceniveau
inden for den enkelte indsats, den bagvedliggende lovgivning, formålet med indsatsen,
målgruppen for indsatsen og hvilke aktiviteter, der ligger i indsatsen.
De godkendte kvalitetsstandarder vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside efter
politisk godkendelse
Metode
Formen på kvalitetsstandarder kører videre som i år og kan findes separat på kommunens
hjemmeside under Senior og pension og kvalitetsstandarder. Den netbaserede udgave af
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kvalitetsstandarderne skal gøre det nemmere for borgerne, at finde frem til kommunens
serviceniveau på en ydelse.
Alle kvalitetstandarder, der hører under Sundhedsudvalget, er samlet i et dokument, som
benyttes til høring og politisk behandling.
Serviceniveau som følge af ny budgetaftale
Kommunalbestyrelsens vedtagne budget for 2017-2020 indeholder ikke ændringer af
kommunens nuværende serviceniveau på Sundhedsudvalgets område.
Høring
Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd
fra den 14. oktober til fredag den 28. oktober. Høringen er fremsendt med et høringsnotat,
hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i kvalitetsstandarderne siden 2016.
Høringssvar fra Hørsholm Seniorråd er vedhæftet punktet.

Bilag
-

Bilag 1: Kvalitetsstandarder på træning og forebyggelse - Sundhedsudvalget 2017
Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx
Bilag 3: Høringssvar på SUs område Seniorråd

Beslutning Sundhedsudvalget den 24-11-2016
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Alkohol i Danmark 2015 rapport fra
Sundhedsstyrelsen
Baggrund
I uge 40 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten Alkohol i Danmark 2015 - vaner, skader på
andre og holdninger til alkohol. Sundhedsstyrelsen har hidtil afholdt alkohol kampagne i
uge 40, men i 2016 afholdt de kampagnen Stof- og alkoholforebyggelse på festivaler og
spillesteder.

Forslag
Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
I uge 40 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten Alkohol i Danmark 2015 - vaner, skader på
andre og holdninger til alkohol. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for
Folkesundhed (SIF) og indeholder de danske resultater fra en stor europæisk undersøgelse
af 18-64 åriges alkohol vaner, de skader alkohol giver på andre end den der drikker, og
deltagernes holdninger til alkohol og alkoholpolitiske initiativer.
Alkohol vaner
Undersøgelsen viser, at 10 % har drukket dagligt eller næsten dagligt det seneste år.
Denne andel stiger med alderen. Der er en større andel blandt mænd (13,8 %) end kvinder
(6,7 %), der har drukket dagligt det seneste år.
7% har ikke drukket alkohol det seneste år. Den største andel, der ikke drikker er i
aldersgruppen 18-34 år. Forklaringen, der gives af deltagerne i undersøgelsen er først og
fremmest, at det er usundt, eller at de har set dårlige eksempler på, hvilke konsekvenser
alkohol kan få, eller at det ikke interesserer dem.
27 % har hver måned drukket sig fulde (5+ genstande for mænd og 4+ for kvinder ved én
lejlighed). Det antal genstanden, der i gennemsnit bliver drukket ved én lejlighed, er for
mænd 10 genstande og for kvinder 7 genstande.
Skader
Alkoholforbruget og skader som følge af alkohol påvirker andre end den der drikker, og
som oftest er det de nærmeste og i særlig grad børnene.
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Knap hver 5. dansker mellem 18-64 år svarer, at de som barn eller teenager har boet
sammen med nogen, der drak for meget. Blandt personer der voksede op med en der drak
for meget, har en tredjedel oplevet at blive efterladt i en utryg situation meget ofte, ofte
eller en gang i mellem, hver fjerde har været vidne til vold, og ca. 40 % er blevet verbalt
krænket pga. alkoholforbruget.
Mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen kendte en med et alkohol problem, eller
en der har drukket for meget af og til i løbet af det seneste år.
Der er 65 % af kvinderne og 25 % af mændene, som er blevet meget påvirket af at være
indblandet i et voldsomt skænderi pga. andres alkoholvaner.
42 % har det seneste år følt sig irriteret over, at nogen har kastet op, tisset eller smidt
affald, fordi de har fået for meget at drikke.
Holdninger
Undersøgelsen viste, at med hensyn til holdning til alkohol, så er 90 % af danskerne helt
eller delvist enige i at formidling af viden og information bør være den vigtigste strategi til
at nedbringe de skadelige virkninger af alkohol. 71 % er helt eller delvist enige i, at der bør
være advarsler om skadelige påvirkninger af alkohol på drikkevarer, og 53 % er helt eller
delvist enige i at alkoholreklamer burde være forbudt.
Sundhedsstyrelsens kommentarer til rapporten
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af rapporten fremhævet, at viden om, at alkohol
skader andre end den der drikker, understreger behovet for, at alkoholbehandlingen i
kommunerne arbejder med familieorienterede metoder, således at ikke bare den der
drikker, men også partner, hjemmeboende børn og voksne børn som inddrages i
behandlingen.
Endvidere fremhæver Sundhedsstyrelsen at et professionelt fokus på alkoholproblemer
blandt borgere og familier, der ses af sundhedsplejersker, daginstitutioner, skoler,
jobcentre med videre vil være en mulighed for tidligt at få henvist forældre med
alkoholproblemer til alkoholbehandling og dermed forebygge omsorgssvigt og skader på
børn.

Beslutning Sundhedsudvalget den 24-11-2016
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
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Kommunal Sundhedsprofil 2015-2016 8. klasse
Baggrund
Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen
fravalgt at udlevere det vanlige spørgeskema til indskolingsklasserne, hvorfor der dette år
ikke foreligger en sundhedsprofil for indskolingsklasserne. Det kan dog oplyses, at der ved
de almindelige undersøgelser i 1. klasse er fundet 5,7 % overvægtige hvoraf 1,1 % er
svært overvægtige. Dette er noget lavere end de ca. 12 % overvægtige der jfr. Den
Nationale Børnedatabase er på landsplan.
Samtidig er udskolingen blevet fremrykket til 8. klassetrin og foregår nu i et samarbejde
mellem sundhedsplejerske og kommunallæge med sundhedseksperimentarium og
præsentation af klassens sundhedsprofil om formiddagen og funktionsundersøgelser samt
behovsorienterede individuelle samtaler senere på dagen. Eleverne udfylder fortsat et
digitalt spørgeskema forud for Sundhedsdagen på basis af hvilket, der er udarbejdet en
sundhedsprofil i lighed med tidligere år.
Årets sundhedsprofil er baseret på 291 besvarelser svarende til en svarprocent på 90 %.
Formålet med den årlige sundhedsprofil er fortsat at monitorere sundhedsadfærden hos
udskolingseleverne for på den måde at kunne målrette en eventuel indsats.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget tager punktet til efterretning.

Sagsfremstilling
Sundhedsprofilen viser, at 93,5% af eleverne i 8. klasse trives godt. Trivslen ligger på de
fleste parametre bedre end landsgennemsnittet fundet ved Skolebørnsundersøgelsen i
2014. 45% af eleverne angiver høj livstilfredshed mens 86,5 % vurderer deres helbred som
virkelig godt eller godt. Dette på trods af, at 48% angiver, at have jævnlige symptomer på
hovedpine, 38% angiver symptomer på mavesmerter, og 29% har søvnproblemer.
Med henblik på bedre kvalitative mål for den mentale sundhed, er det seneste spørgeskema
blevet udvidet med en række uddybende spørgsmål designet af Statens Institut for
Folkesundhed. Livsstilsmæssigt ligger Hørsholm kommune bedre end landstallene trods
det, at 16% piger og 9% drenge springer morgenmaden over mindst 3 skoledage om ugen.
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I forhold til landsgennemsnittet har Hørsholm også en lavere andel af daglig rygere (1%),
festrygere (3,5%), forsøg med hashrygning (2%), samt en markant lavere andel af piger
og drenge (henholdsvis 12% og 9%) der har været fulde mindst to gange i deres liv.
Generelt har 18,5% af årgangen prøvet at være fuld med debut omkring 14,5 års alderen ligeligt fordelt mellem drenge og piger. 10,5% heraf angiver at være fulde 3-4 gange om
måneden.
Vedrørende fysisk aktivitet lever 82% op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og med
hensyn til overvægt synes andelen af overvægtige i 8. klasse på 10,6% at ligge
nogenlunde stabilt og markant under landstallene på 18,1%.
Unge i gymnasier
Statens Institut for Folkesundhed udarbejdede i 2014 en ungdomsprofil.
I forhold til landsgennemsnittet skiller Rungsted gymnasium sig i denne profil mest
signifikant ud ved hyppigere og større alkohol indtagelse, flere med lav livstilfredshed især blandt pigerne - samt markant færre overvægtige.
Mindre udtalt ses færre daglig rygere, flere festrygere, færre hyppigt hashrygende eller
eksperimenterende med stoffer samt hyppigere søvnproblemer.
Vedrørende stress ligger Rungsted Gymnasium stort set på landsniveau fraset en lavere
andel af drenge med daglige gener.
Procenterne fremgår af nedenstående tabel:
Piger
Rungsted
Gymnasium
Alkohol hver/næsten hver
63%
weekend
Overskride
40%
genstandsgrænser mere end
4 gange om måneden
Daglig rygere
7%
Festrygere
42%
Lav livstilfredshed
17%
Hyppige søvnproblemer
24%
Antal overvægtige
2%
(selvrapporteret)
Aldrig følelse af stress
9%
Daglig følelse af stress
14%

Piger
landstal

Drenge
landstal

43%

Drenge
Rungsted
Gymnasium
68%

24%

50%

35%

11%
35%
10%
22%
9,6%

11%
35%
7%
22%
10%

14%
32%
5%
18%
17%

11%
15%

32%
3%

33%
7%

51%

Økonomi/personale
-

Kommunikation
Sundhedsprofilen lægges efter Sundhedsudvalgets behandling på hjemmesiden.
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Bilag
-

Kommunal sundhedsprofil 8. kl. 2015

Noter til bilag
Kommunal sundhedsprofil for 8. klasser 2015-2016

Beslutning Sundhedsudvalget den 24-11-2016
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der næste år skal
laves en måling på gymnasiet, med henblik på at overveje behovet for eventuelle tiltag på
området for budget 2019-2022.
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Bilag 1: Kvalitetsstandarder på træning og forebyggelse Sundhedsudvalget 2017
Høringsnotat kvalitetsstandarder 2017.docx
Bilag 3: Høringssvar på SUs område Seniorråd
Kommunal sundhedsprofil 8. kl. 2015
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Sundhedsudvalgets møde 24-11-2016

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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