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Sundhedsprofil 2013 - Kronisk Sygdom
Baggrund
18. marts 2015 lancerede Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed under Region
Hovedstaden anden del af Sundhedsprofilen for 2013 omhandlede kroniske sygdomme.
Sundhedsprofilen for kronisk sygdom er tænkt som et supplerende værktøj i kommunernes
og regionens planlægningsarbejde.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Anden del af sundhedsprofilen 2013 har fokus på kroniske sygdomme i Region
Hovedstanden. Tidligere er der udgivet sundhedsprofiler for 2007, 2010 og senest for 2013.
Sundhedsprofilen 2013 kronisk sygdom belyser blandt andet hvor mange borgere, som
lever med en eller flere udvalgte kroniske sygdomme, hvorledes udviklingen har været
gennem de seneste år, samt hvordan borgere med kroniske sygdomme bruger
sundhedsvæsenet.
Administrationen har udarbejdet et sammendrag af sundhedsprofilens resultater for
Hørsholm Kommune. Sammendraget findes som bilag 1.

Bilag
-

Sammendrag af sundhedsprofil 2013 for kronisk sygdom
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Orientering om Rehabilitering i Børn og Voksne
Baggrund
Center for Børn og Voksne har med baggrund i stigende udgifter på det specialiserede
socialområde igangsat et Rehabiliteringsprojekt med henblik på at øge fokus på borgerens
egne ressourcer.
Centret har engageret konsulentfirmaet ”Type2Dialog” til at støtte processen.
Projektet rummer dels en generel kompetenceudvikling af alle Centrets medarbejdere, og
dels metodeudvikling og udarbejdelse af arbejdsgange på det voksenspecialiserede
socialområde. I metodeudviklingen afprøves ny viden og nye arbejdsgange i samarbejde
med 12 borgere.
Formålet med projektet er at udvikle rehabiliterende arbejdsgange, hvori indgår en
helhedsorienteret indsats i forhold til borgerne. Centret vil derfor inddrage relevante Centre
i metodeudviklingen hvor det er relevant, hvilket typisk vil gælde Center for Arbejdsmarked
og Center for Sundhed og Omsorg, ligesom Centret vil trække på Center for Sundhed og
Omsorgs erfaringer med rehabilitering hvor det giver mening.

Forslag
Center for Børn og Voksne foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Bilag
-

Endelig rapport færdig med alle rettelser_MS_250215_AMH_090315 til sussi.pdf

Noter til bilag
Der vedlægges notat om fælles grundlag for Rehabilitering i Center for Børn og Voksne.

Sundhedsudvalget 15-06-2015

Side 4

Sundhedsudvalget
Punkt:
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb:
Mødedato:
Sagsansvarlig enhed:
Sagsbehandler:

4
15/7907
00.30.00Ø00
SU - Åben sag
15.06.2015
Politik, Udvikling og Borgerservice
Marianne Nyborg

Budgetforslag til budget 2016-2019 på
Sundhedsudvalgets område
Baggrund
På aprilseminaret 2015 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for forslag til
budgetreduktioner for i alt 15 mio. kr. Disse forslag til budgetreduktioner var udarbejdet på
baggrund af fagudvalgenes bestillinger på udvalgsmøderne i februar.
Kommunalbestyrelsen besluttede på aprilseminaret, at administrationen skulle udarbejde
yderligere budgetforslag således, at der på fagudvalgsmøderne i juni ville kunne
præsenteres et katalog over forslag til budgetreduktioner på minimum 30 mio. kr. Alle
forslag der bliver præsenteret på fagudvalgsmøderne i juni indgår i budgetmaterialet til
augustkonferencen.
Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner på Sundhedsudvalgets område
udgør i alt 1,6 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i
2019.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:
-

Drøfter budgetforslagene på udvalgets område
Rangordner forslagene til budgetreduktioner og budgetønsker i prioriteret rækkefølge i
forhold til hvilke forslag udvalget prioriterer højest i budgetlægningen

Sagsfremstilling
På aprilseminaret 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at det samlede katalog over
forslag til budgetreduktioner minimum skal udgøre 30 mio. kr. per år i budget 2016-2019.
Det blev derfor besluttet at administrationen skulle finde forslag til budgetreduktioner til at
supplere de politisk bestilte forslag til budgetreduktioner, der blev præsenteret på
aprilseminaret.
Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør i alt 1,6 mio. kr. i 2016, 2,2
mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. i 2019 på Sundhedsudvalgets område.
Forslagene prioriteres på fagudvalgsmødet inden alle forslag præsenteres på
augustkonferencen.
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På Sundhedsudvalgets område har administrationen for 2016 udarbejdet forslag for i alt:
-

Budgetreduktioner for 1,6 mio. kr.
Driftsønsker for 0 mio. kr.
Anlægsønsker for 0,3 mio. kr.
Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for
en uddybende beskrivelse af forslagene.

Økonomi/personale
Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for
budget 2016-2019. Forslagene vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 21.-22.
august.

Kommunikation
Der er i marts afholdt dialogmøder med interessenter på fagudvalgsområderne med henblik
på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen. Materialet til augustkonference vil
indgå som høringsmateriale ved dialogmødet ultimo august.

Bilag
-

Bilag A: Oversigt over budgetforslag for SU, budget 2016-2019
Bilag B: Budgetforslag for SU, budget 2016-2019
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Åben

1975140

3

Åben

4
4

Åben
Åben

Sammendrag af sundhedsprofil 2013 for kronisk sygdom
Endelig rapport færdig med alle
rettelser_MS_250215_AMH_090315 til sussi.pdf
Bilag A: Oversigt over budgetforslag for SU, budget 2016-2019
Bilag B: Budgetforslag for SU, budget 2016-2019
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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
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