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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SU - Åben sag  

Mødedato:  26.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-11-2015 
Ingen meddelelser. 

 

Fraværende: 
Kristin Arendt (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/22042 
Journalnr.:   29.09.00A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Lene Lykke Korsholm 
 

Nyt KL sundhedsudspil: 'Sammen om sundhed' 

 
Baggrund 
KL offentliggjorde den 24. oktober 2015 et nyt sundhedspolitisk udspil ’Sammen om 

sundhed’. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
KL’s nye sundhedspolitiske udspil er skrevet på baggrund af drøftelser fra de fem 

kommunekontaktråd, borgmestermøder samt en række embedsmandsgrupper. 

Det nye udspil følger op på udspillet ”Det nære sundhedsvæsen” fra 2012.  

  

Formålet med det nye udspil er at beskrive retningen for udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen og samarbejdet med regionerne og almen praksis i den nye 

regeringsperiode. Udgangspunktet for udviklingen af det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen er borgernes behov for tilbud af høj kvalitet – uanset hvor de bor. 

  

Opbygning og indhold 

Et sundhedsvæsen i verdensklasse vægter forebyggelse, rehabilitering, diagnostik, 

behandling og pleje ligeligt, og som en del af et samlet behandlingsforløb. 

I udspillet peger KL på de udfordringer, der er i det samarbejdende 

sundhedsvæsen. KL anviser også nogle mulige løsninger til at forbedre 

samarbejdet i sundhedsvæsenet, og kvaliteten i de nære sundhedstilbud.  

  

Udspillets første del beskriver udfordringerne i både nye sygdomsmønstre, 

ændret demografi og ændringer i sygehusvæsenet, fx den nye sygehusstruktur samt de 

ændrede behandlingsmønstre på sygehusene. 

Anden del beskriver i form af patienthistorier en række ideelle borgerforløb, som de gerne 

skulle se ud i 2020. Udspillets tredje del handler om de styringsmæssige 

rammer for et stærkere nært sundhedsvæsen, hvor behovet for justerede incitamenter og 

adgang til data beskrives. Derudover beskrives der sidst i udspillet hvorledes kommunerne, 

ad flere veje, kan sikre ensartet kvalitet for den enkelte borger. 

  

Hovedbudskaber 

Helt overordnet set er hovedbudskabet at der, for at kunne indfri ambitionen om et styrket 

nært og mere sammenhængende sundhedsvæsen, skal sættes en tydelig og ambitiøs plan 
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fra regeringens side. Der er behov for et sundhedspolitisk skift og KL opfordrer til, at der 

allerede i forbindelse med forhandlinger om finansloven for 2016 og de efterfølgende aftaler 

om kommunernes og regionernes økonomi for 2017 sættes en klar retning. Derudover er 

der følgende hovedbudskaber i udspillet, med dertilhørende anbefalinger: 

1. Indsatsen for de ældre medicinske patienter skal løftes 

2. Den nære psykiatri skal styrkes 

3. Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi 

4. Demensindsatsen skal styrkes 

5. Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes 
6. Der skal være bedre incitamenter i sundhedsvæsenet 

  

Kvalitet i de kommunale indsatser 

Sidst i udspillet beskriver KL ambitionerne for kvaliteten i fremadrettede kommunale 

indsatser. Hovedbudskabet er her, at hvor der er evidens for at noget virker bedre end 

andet, skal alle gøre det – også i kommunerne. 

Kommuner der samarbejder om tilbud, hvor målgruppen er så lille at der ikke kan 

opbygges den nødvendige ekspertise hos den enkelte kommune og samarbejde med 

regionen om at sikre den nødvendige kvalitet er eksempler på hvorledes der på tværs af 

kommunerne kan sikres en mere ensartet kvalitet i sundhedstilbuddene. Derudover er 

fortsat fokus på kompetenceudvikling og videndeling blandt medarbejdere noget der 

nævnes som en forudsætning. De udførende medarbejdere skal kunne integrere den 

rehabiliterende indsats, det forebyggende og det tværfaglige arbejde. Derudover skal der 

udveksles viden mellem det regionale sundhedsvæsen og det kommunale 

sundhedspersonale, sådan at det tværsektorielle samarbejde om borgernes forløb styrkes. 

KL kommer med følgende konkrete anbefalinger: 

 At kommunerne fortsat medvirker til udviklingen af standarder og 

retningslinjer for at sikre en mere ensartet praksis i kommunerne 

baseret på bedste viden.  

 At kommunerne fortsat har fokus på borgernes behov for høj 

kvalitet 

 At kommunerne søger samarbejde med forskningsinstitutioner 

 At regeringen sikrer, at der investeres og fokuseres mere 

markant på forskning i de nære sundhedsydelser.  

 Kommunerne fortsat skal arbejde på at professionalisere 

kompetenceudviklingen, der involverer de medarbejdergrupper, 
som indgår i arbejdet med de enkelte borgerforløb. 

  

KL-udspillet ’Sammen om sundhed’ er vedlagt som bilag sammen med følgebrevet. 

 

Bilag 
-    Bilag 1: KL-udspil 'Sammen om sundhed'.pdf 

-    Bilag 2: Borgmesterbrev Sammen om sundhed.pdf 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-11-2015 
Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Fraværende: 
Kristin Arendt (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/20491 
Journalnr.:   29.12.24A00 
Sagsforløb:  SU - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Simon Lund 
 

Midtvejsevaluering af Familieiværksætterne 

 
Baggrund 
Projektet Familieiværksætterne, der er støttet af midler fra Sundhedspuljen i årene 2014-

2016, har nu været i drift siden primo 2014. Projektet, der er et fødsels- og 

forældreforberedende forløb til alle førstegangsforældre, er blevet midtvejsevalueret.  

  

Hovedpunkter fra evalueringen præsenteres mundtligt for Sundhedsudvalget af den 

koordinerende sundhedsplejerske Trine Brøndmark. Herudover deltager en repræsentant 

fra Center for socialt ansvar for at fortælle yderligere om konceptet 

”Familieiværksætterne”. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget at tage den mundtlige orientering til 

efterretning. 

 

 

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-11-2015 
Sundhedsudvalget tog den mundtlige orientering til efterretning. 

 

Fraværende: 
Kristin Arendt (C) 
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Sundhedsudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/19532 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  26.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Caglayan 
 

Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle 

servicereduktioner på Sundhedsudvalget 

 
Baggrund 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. 

  

På Sundhedsudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på 843.000 kr. 

fordelt på politikområder: 

  

•        Politikområde 51, 514.000 kr. 

•        Politikområde 52, 329.000 kr. 

  

Som led i budgetaftalen skal administrationen forestå den konkrete udmøntning, som i 

nogle tilfælde er betinget af en formel politisk godkendelse. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager administrativt godkendte forslag til 

efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende 

forslag til godkendelse: 

Politikområde 51: 

•        Effektivisering og nedjustering af serviceniveau på genoptræningsområdet 

•        Indkaldeintervaller hos tandplejen øges. 

•        Nedjustering af sundhedsplejens ressourcer samt nedlæggelse af Legeteket. 

 

Sagsfremstilling 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager 

med relativt lige meget.  

  

I forhold til den konkrete udmøntning fremgår det af budgetaftalen: 
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•        at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal 

ikke godkendes i fagudvalg. 

  

•        at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse 

(eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt. 

  

Administrationen har arbejdet videre med den konkrete udmøntning og har i 

overensstemmelse med budgetaftalens ordlyd tilstræbt, at udmøntningen når bredt ud i 

hele organisationen.  

  

På Sundhedsudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en formel politisk 

godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau: 

  

Forslag som kræver formel politisk godkendelse: 

  

•        Effektivisering og nedjustering af serviceniveau på genoptræningsområdet 

  

  

Administrativt godkendte forslag: 

  

•        Effektivisering og nedjustering af serviceniveau på genoptræningsområdet. 

•        Effektivisering på forebyggelsesenheden. 

•        Reduktion i ”Puljen for bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i de frivillige 

foreninger efter endt kommunal indsats” 

•        Reduktion i ”Puljen til nye indsatser/projekter” 

  

  

Det samlede oveblik over de konkrete udmøntning på Sundudvalgets område – både 

administrativt og politiske godkendte forslag - fremgår af bilag 1. 

  

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på 

Sundhedsudvalgets område. 

 

Økonomi/personale 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget 

2016-2019. 

 

Kommunikation 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner videreformidles til institutioner og 

budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i institutionernes budgetter fra 2016 

og frem. 

  

Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområder blev politisk vedtaget i 

forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke 

høringsberettiget. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag SU 

-    Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag SU  
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Beslutning Sundhedsudvalget den 26-11-2015 
Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende 

punktet. 

  

Anne Ehrenreich (V) stemte imod, da hun finder nedprioriteringen af bl.a. genoptræning og 

intervallerne for børns tandlægebesøg for meget uheldig. Det kan medføre øgede udgifter 

på andre områder, bl.a. til mere hjemmehjælp, og det vil forringe børnenes 

sundhedsmæssige status. 

 

Fraværende: 
Kristin Arendt (C) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Bilag 1: KL-udspil 'Sammen om sundhed'.pdf 2061929 
2 Åben Bilag 2: Borgmesterbrev Sammen om sundhed.pdf 2061928 
4 Åben Bilag 1 Konkrete udmøntningsforslag SU 2065241 
4 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag SU 2065243 
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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 26-11-2015 


