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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-04-2015 
Orientering vedr. Cykling uden Alder og datoer for klar parat kør. 

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/4397 
Journalnr.:   29.30.00P00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 

 
Baggrund 
Sundhedsudvalget modtog i forbindelse med puljen til opstart af nye projekter og indsatser 

en ansøgning fra Hørsholm Seniorråd vedrørende støtte til det lokale arrangement Tour de 

Hørsholm på 25.000 kr. Sundhedsudvalget behandlede ansøgningen på mødet d. 19. marts 

2015 og bad om en specificering af hvad midlerne fordeles på, samt regnskab for 

cykelløbet i 2014. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter det eftersendte materiale fra 

Hørsholm Senior og godkender ansøgningen. 

 

Sagsfremstilling 
På mødet d. 19. marts 2015 drøftede Sundhedsudvalget ansøgningen fra Hørsholm 

Seniorråd. Udvalget efterlyste dog en udspecificering af hvad de 25.000 kr. fordeles på, 

samt regnskab for cykelløbet i 2014, før Sundhedsudvalget godkender ansøgningen. 

  

Hørsholm Seniorråd har eftersendt dokumentation for cykelløbet i 2014. Se bilag. 

 

Sagens tidligere behandling 
Den 5. februar 2015 godkendte Sundhedsudvalget ansøgningsprocedure for 2015 

(14/14960). 

Den 19. marts 2015 behandlede Sundhedsudvalget indkomne ansøgninger til puljemidler 

2015 (15/4397). 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Hørsholm Seniorråd Tour de Hørsholm 

 

 

Noter til bilag 
Dokumenter eftersendt af Hørsholm Seniorråd vedrørende specifikation af forventede 

udgifter i 2015, samt regnskab for 2014. 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-04-2015 
Udvalget drøftede punktet, og punktet blev vedtaget. Finansieres af puljemidlerne. 
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Fraværende: 
Niels Lundshøj (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/6185 
Journalnr.:   29.09.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Fælles Sundhedshus i Helsingør - Status 

 
Baggrund 
Regionsrådet besluttede i juni 2012, som led i Hospitals- og Psykiatriplan 2020, at arbejde 

på at etablere et sundhedshus i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune. Formålet 

er at sikre, at borgerne i regionens nordlige del og geografisk største optageområde fortsat 

har et nært akuttilbud efter lukningen af Helsingør Hospital og på sigt også ved lukning af 

Frederikssund Hospital. 

Hørsholm Kommune deltager i styregruppens arbejde som observatør sammen med 

Gribskov og Helsingør Kommune. Administrationen orienterer med dette punkt 

Sundhedsudvalget om status for et fælles sundhedshus i Helsingør. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Styregruppen har udarbejdet to dokumenter, der beskriver status for arbejdet med et 

fælles sundhedshus, herunder drøftelser om de planlagte leverancer indenfor projektets 

følgende seks spor:  

  

Spor Indhold 

1. Indhold og funktioner Konkretisering af indhold og funktioner, 

der skal indgå i det fælles sundhedshus 

for at give de bedst mulige tilbud til 

borgere og patienter og skabe størst 

mulig gevinster.  

2. Arealbehov En analyse af arealbehov med 

udgangspunkt i beskrivelse af indhold og 

funktioner og eksisterende arealforbrug.  

3. Placering Konkretisering af mulige placeringer for 

et fælles sundhedshus. 

4. Organisation, økonomi 

og  

Ledelse 

Konkretisering af fælles økonomi, 

organisation og ledelse af et fælles 

sundhedshus. 

5. Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftaler mellem parterne i det 
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fælles sundhedshus, eks. med 

patientforeninger, med praksissektoren 

samt eventuelt andre.  

6. Fælles kommunalt 

samarbejde 

Konkretisering af potentielle fælles 

kommunale samarbejder om 

opgaveløsning med udgangspunkt i det 

fælles sundhedshus. 

  

Frem til udgangen af 2014 har styregruppen især arbejdet med leverancer inden for 

sporene 1 og 2, og i mindre omfang 3 og 6. Leverance 4 og 5 er endnu ikke konkretiseret.   

  

Dokumenterne ’Konkretisering af fælles sundhedshus i Helsingør’ og ’Synergi og 

opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør’ er vedlagt som bilag 1 og 2. Derudover 

har styregruppen trukket aktivitetsdata for henvendelser i Sundhedshuset i Murergade i 

Helsingør for 2013 og 2014. Disse data er vedlagt som bilag 3. 

 

Sagens tidligere behandling 
En orientering om visionen for sundhedshuset blev fremlagt i Sundhedsudvalget d. 27. 

marts 2014, i Økonomiudvalget d. 12. juni 2014 og Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2014 

(14/4936). 

D. 30. oktober 2014 blev Sundhedsudvalget orienteret om fælles sundhedshus i Helsingør 

(14/17997). 

 

Bilag 
-    Bilag 1: Konkretisering af fælles sundhedshus i Helsingør 260215_rettelse psv_PDF.pdf 

-    Bilag 2: Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i Helsingør 260215 

[Skrivebeskyttet].pdf 

-    Bilag 3: Aktivitetsdata Murergade 2013-2014.pdf 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-04-2015 
Punktet blev taget til efterretning 

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/5980 
Journalnr.:   29.09.04A21 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Evaluering alkoholkampagne 2014 

 
Baggrund 
De fem nordsjællandske kommuner Hørsholm, Allerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov 

har de sidste tre år gennemført en fælles alkoholkampagne i uge 40 i tilknytning til 

Sundhedsstyrelsens årlige nationale alkoholkampagne i samme uge.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Den tværkommunale arbejdsgruppe samarbejdede igen i 2014 om en tværkommunal 

alkoholkampagne i tilknytning til Sundhedsstyrelsens nationale alkoholkampagne ’Hold 

igen’. I 2014 var Sundhedsstyrelsens kampagne målrettet mænd i alderen 45-65 år og 

denne målgruppe besluttede arbejdsgruppen også at følge. Der blev i forbindelse med den 

tværkommunale kampagne udarbejdet to tegninger. De to tegninger er vedlagt som bilag. 

  

Arbejdsgruppen har evalueret på den lokale alkoholkampagne og udarbejdet et 

evalueringsnotat, som er vedlagt som bilag. 

  

Følgende hovedtræk i evalueringen kan fremhæves: 

  

 Kampagnen på Facebook nåede ud til 4.959 mænd i målgruppen. 

Heraf var 1.503 bosiddende i en af de involverede kommuner. Ud 

af disse har 164 mænd syntes godt om kampagne-siden(8,7 % af 

de mænd kampagnen er nået ud til) 

 Budskab blev desuden formidlet - dog mindre målrettet og 

målbart - gennem opsætning samt omdeling af henholdsvis 

plakater og postkort i de fem kommuner 

 Den tværkommunale alkoholindsats lever i høj grad op til 

forebyggelsespakkernes anbefalinger, da kommunernes 

målgruppe var tilpasset efter Sundhedsstyrelsens kampagne, og 

budskabet om øget kræftrisiko ved for højt alkoholindtag var 

enslydende med Sundhedsstyrelsens budskab 

 Brugen af fokusgruppe-interview var med til at målrette 

kampagnen til målgruppen mænd i alderen 45-64. Den 
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overordnede erfaring var brug af humor og ingen løftede 

pegefingre! 

 Tilbagemeldingen fra fokusgruppen har i korte træk været, at det 

er tegningen ’Nogen burde sgu fortælle ham…’ (Vindrikkende 

mænd, der kommenterer på øldrikkende hjemløs), der bedst 

leverer budskabet om sammenhængen mellem alkohol og kræft 
uden brug af løftede pegefingre 

 

Økonomi/personale 
Sundhedsudvalget afsatte i 2014 50.000 kr. til den tværkommunale alkoholkampagne. 

Hørsholm Kommunes andel var i alt 5.100 kr. 

Administrationen har ansøgt om at få overført en del af de resterende kampagnemidler til 

kampagnen i 2015.  

 

Bilag 
-    Bilag 1: Evalueringnotat - alkoholkampagen 2014.docx 

-    Bilag 2: alkoholkampagne, tegning 1.pdf 

-    Bilag 3: Alkoholkampagne tegning 2.pdf 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-04-2015 
Punktet blev taget til efterretning.  

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj (A) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/540 
Journalnr.:   29.09.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Fortsat drøftelse af vision og mål for sundhed 

 
Baggrund 
Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 19. marts 2015 vision og mål for 

Sundhedsudvalgets område. Sagen er et led i en drøftelse til brug for den løbende 

prioritering af Sundhedsudvalgets arbejde, herunder budgetproces. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget fortsætter drøftelsen af vision og mål for 

Sundhedsudvalgets område. 

 

Sagsfremstilling 
Følgende blev drøftet på mødet d. 19. marts 2015: 

 Koordinering med indsatser i Sundhedsaftale 2015-2018 

 Sundhedsprofil anvendes som grundlæggende retning og 
måleinstrument 

  

Sundhedsudvalgets drøftelse omhandlede to modeller, der blev diskuteret: 
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Figur 1: Model 1 

  

 
Figur 2: Model 2 

  

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter hvilken retning der skal være 

styrende for det videre arbejde på Sundhedsudvalgets område. 
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Sagens tidligere behandling 
Sundhedsudvalget drøftede vision og mål d. 26. februar 2015 (15/540). 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 23-04-2015 
Udvalget besluttede at: 

  

Missionen er: Forebyggelse. 

  

De strategiske indsatsområder er: Misbrug, Mental Sundhed, Motion og Læring.  

  

De konkrete igangværende indsatser (på taktisk niveau) blev fordelt under de strategiske 

indsatsområder.  

  

Udvalget bad administrationen om at udarbejde: 

  

·         Et oplæg med identifikation af de største problemer indenfor hvert af de 

strategiske indsatsområder. 

  

·         Et oplæg til mulige fremtidige indsatser, idet der skal være skitseret en 

målsætning for hver indsats – hvad er det vi vil opnå.  

  

Indsatserne skal ikke tænkes ind i førstkommende budgetproces. 

 

Fraværende: 
Niels Lundshøj (A) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Bilag 1: Hørsholm Seniorråd Tour de Hørsholm 1948825 

3 Åben 
Bilag 1: Konkretisering af fælles sundhedshus i Helsingør 

260215_rettelse psv_PDF.pdf 
1948831 

3 Åben 
Bilag 2: Synergi og opgavefælleskaber i fælles sundhedshus i 

Helsingør 260215 [Skrivebeskyttet].pdf 
1948836 

3 Åben Bilag 3: Aktivitetsdata Murergade 2013-2014.pdf 1947847 
4 Åben Bilag 1: Evalueringnotat - alkoholkampagen 2014.docx 1946551 
4 Åben Bilag 2: alkoholkampagne, tegning 1.pdf 1948333 
4 Åben Bilag 3: Alkoholkampagne tegning 2.pdf 1948376 
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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 

______________________________________________  

 

 

Sundhedsudvalgets møde 23-04-2015 


