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Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Kenneth Kristensen orienterede om, at der er KL Sundhedskonference den 20. januar
2015.
Kenneth Kristensen orienterede om, at udvalgsmødet i november er aflyst.
Anne Ehrenreich (V) orienterede om, at Seniorrådet ønsker at holde møde med
Sundhedsudvalget.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A)
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Tilpasning af serviceniveau for kørsel
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal
effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem.
Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af
kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.).
Sundhedsudvalget skal under dette punkt drøfte tilpasning af serviceniveauer. Den endelige
beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen.

Forslag
Administrationen foreslår at, Sundhedsudvalget drøfter administrationens forslag til
servicereduktioner for 0,4 mio kr. på kørselsområdet og videresender forslaget til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling
Administrationen har i løbet af 2014 analyseret kommunens kørsel af borgerne. I april 2014
besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde en større del af kørslen i samarbejde med
Trafikselskabet Movia og fastholde Beredskabets kørsel af de ældre. Kommunalbestyrelsen
besluttede også, at beslutning om serviceniveau sker i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene.
Administrationen har vurderet, at der ikke er basis for at tilpasse serviceniveauet på
enkelte kørselsområder, da kørselsmængden enten er for lille, eller serviceniveauet allerede
er tilpasset. På de øvrige områder er der udarbejdet en bruttoliste over forslag til
servicereduktioner. Den samlede liste for alle udvalg er vedlagt som bilag 1.
Administrationens forslag til servicereduktion
Administrationen forslår, at servicereduktioner der skal give 0,4 mio. kr. i besparelse, bør
findes på følgende områder:




Kørsel til folkeskoler
Kørsel til genoptræning
Kørsel til specialskoler

I bilag 1 kan de konkrete forslag ses. I samme bilag findes desuden alternative forslag til
servicereduktioner.
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Beskrivelsen af forslagene til servicereduktioner har været tilsendt Handicaprådet,
Seniorrådet samt Skolebestyrelserne på Usserød og Rungsted Skole til høring d. 19. august
til 9. september.

Økonomi/personale
Intet at tilføje

Kommunikation
Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling
Effektivisering af kørslen er tidligere drøftet på fagudvalgene i januar/februar 2014.
Kommunalbestyrelsen traf beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørslen d.
28. april 2014.
Servicereduktioner på kørselsområderne drøftes i følgende fagudvalg:
Børne- og Skoleudvalget d. 28. oktober 2014
Social- og Seniorudvalget d. 24. oktober 2014
Sundhedsudvalget d. 27. oktober 2014
Miljø- og Planlægningsudvalget d. 30. oktober 2014
Beslutning om servicereduktioner træffes i Økonomiudvalget 13. november og
Kommunalbestyrelsen d. 24. november.

Bilag
- Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: ændringsforslag til
serviceniveau

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A)
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Projekt: Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm
Baggrund
Sundhedsstyrelsen har udviklet en forebyggelsespakke for hygiejne. Forebyggelsespakken
indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende
indsats af høj kvalitet, og kan anvendes til at prioritere og planlægge hygiejneindsatsen i
kommunerne.
Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 28. august 2014, at administrationen udarbejder
et oplæg til et hygiejneprojekt, som går på tværs af Sundhedsudvalgets, Social- og
seniorudvalgets og Børne- og skoleudvalgets områder.
Projektet finansieres af en del af den resterende projektpulje for 2014. Administrationen
præsenterer her et oplæg til projektet ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’.
Social- og Seniorudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres sideløbende om
projektoplægget på møderne i september 2014.

Forslag
Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget:
1. Godkender oplægget til projekt ’Giv hygiejnen en hånd i
Hørsholm’
2. Drøfter og beslutter valg af scenarie for projektøkonomi

Sagsfremstilling
I forebyggelsespakken for hygiejne står der, at det er erfaringen, at organisering af
hygiejneområdet i kommunen på tværs af flere forvaltninger løfter kvaliteten af den daglige
generelle hygiejneindsats både hos borgere og hos medarbejdere i alle kommunens tilbud.
Organiseringen bidrager også til, at fx uddannelse af medarbejdere foregår ensartet og
kvalificeret, hvilket bidrager til større effekt af indsatsen (Sundhedsstyrelsen 2012).
Administrationen fremlægger med dette punkt en projektbeskrivelse vedrørende det
tværgående projekt ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’. Der er tale om et projekt, der går
på tværs af Sundhedsudvalgets, Social- og seniorudvalgets og Børne- og skoleudvalgets
områder og projektet involverer medarbejdere fra kommunens daginstitutioner, skoler,
tandpleje, sundhedspleje, plejecentre, dagcenter, aktivitetscenter, hjemmepleje og
rådhuset.
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I de følgende afsnit skitseres projektets formål, mål og succeskriterier. Projektbeskrivelsen
er vedlagt som bilag 1.
Formål
Formålet med ’Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm’ er at sikre en korrekt håndhygiejne og
dermed nedbringe sygefraværet.
Indsatserne retter sig mod medarbejdere i Center for Børn og Voksne, Center for Dagtilbud
og Skole og Center for Sundhed og Omsorg, samt de borgere, disse medarbejdere er i
berøring med i det daglige arbejde.
Mål
For at opfylde formålet er følgende en forudsætning:





Udvikling og forankring af en sammenhængende og tværgående
hygiejneorganisation
Etablering af et tværgående netværk af kontaktpersoner i de tre
involverede centre
Kompetenceudvikling af medarbejdere i det tværgående netværk
med henblik på at implementere konkrete tiltag, som beskrevet i
forebyggelsespakken for hygiejne
Udvikling og igangsætning af konkrete indsatser, som retter sig
mod formålet at sikre en korrekt håndhygiejne og dermed
nedbringe sygefraværet. Der er allerede påvist tydelig evidens
mellem korrekt håndhygiejne og sygefravær. For at synliggøre
projektets indsats vil der foretages måling af sygefravær på
udvalgte målgrupper før og efter indsatsen i det omfang det er
muligt.

Succeskriterier
1. Ved udgangen af 2014 er der etableret et tværgående netværk af
kontaktpersoner på tværs af Center for Sundhed og Omsorg,
Center for Børn og Voksne og Center for Dagtilbud og Skole.
2. Ved udgangen af 2014 er netværket af kontaktpersoner blevet
kompetenceudviklet med henblik på at implementere konkrete
anbefalinger, som beskrevet i forebyggelsespakken for hygiejne
3. Ved udgangen af 2015 er der etableret og forankret en
sammenhængende og tværgående hygiejneorganisation i
Hørsholm Kommune, og således dannet grundlag for den videre
implementering af anbefalingerne i forebyggelsespakken for
hygiejne
4. I takt med at de anbefalede anbefalinger i forebyggelsespakken
for hygiejne implementeres, kan der ved udgangen af 2015 og
frem, registreres et fald i sygedage blandt medarbejdere og
borgere i kommunens institutioner

Projektøkonomi
Projekt ’Giv hygiejnen en hånd’ finansieres af Sundhedsudvalgets pulje til nye projekter og
indsatser.
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Administrationen foreslår to mulige scenarier for projektøkonomi. Scenarie 1 omhandler
brug af puljemidler i 2014 og scenarie 2 udvider modellen for scenarie 1 med øremærkning
af puljemidler i 2015.
Administrationen foreslår følgende:
Scenarie 1 for projektøkonomi 2014
Indsats
Udvikling og køb af materialer til at
skærpe forståelsen af vigtigheden af
håndhygiejne

Budget (kr.)
84.000

Kompetenceudvikling af netværk

46.000

I alt

130.000

Scenarie 2 for projektøkonomi 2014 og 2015 (udvidelse af scenarie 1)
Indsats
Budget (kr.)
Udvikling og køb af materialer til at
84.000
skærpe forståelsen af vigtigheden af
håndhygiejne
Kompetenceudvikling af netværk

46.000

I alt i 2014
Forankring af netværk

130.000
20.000

Udvidet deltagelse i hygiejneuge i
uge 38 i 2015

30.000

I alt i 2015
I alt for begge år

50.000
180.000

Konsekvenser ved valg af scenarie 1 fremfor scenarie 2
Projektet forløber til og med 2015 uanset scenarie 1 eller scenarie 2 vælges. Dog vurderer
administrationen følgende nedjusteringer i forhold til projektets succeskriterier:




Det vil få betydning for samarbejdet og den videre forankring af
hygiejnenetværket. Netværket fortsætter sit arbejde i 2015, men
der vil ikke være mulighed for fx supplerende
undervisning/temaoplæg fra eksterne aktører i forhold til
netværkets videre implementering af forebyggelsespakken for
hygiejne
Deltagelse i hygiejneugen i uge 38 er gratis. Administrationen
foreslår med scenarie 2, en udvidet deltagelse i hygiejneugen i
2015, med flere indsatser og mulig inddragelse af alle
kommunens borgere. Denne mulighed bortfalder ved fravalg af
scenarie 2.
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Størrelsen på netværket forbliver den samme uanset om scenarie 1 eller 2 vælges. Det vil
sige at antallet af involverede medarbejdere fra rådhuset og kommunens øvrige
institutioner forbliver uændret.

Sagens tidligere behandling
Sundhedsudvalget besluttede d. 28. august 2014, at administrationen udarbejder oplæg til
hygiejneprojekt for en del af den resterende pulje for 2014, som præsenteres tværgående
på Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget (14/14960).

Bilag
-

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Sundhedsudvalget godkendte projektoplægget, herunder at senarie 2 anvendes i
forbindelse med projektets økonomi. Udvalget ønsker konkrete succeskriterier for
projektet og foreslår, at piktogrammer anvendes som en del af indsatsten.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A)
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Orientering: Pulje til motionstilbud i frivillige
foreninger 2014
Baggrund
Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune besluttede med budgetaftalen for 2013, at
øremærke 100.000 kr. årligt på Sundhedsudvalgets område til at styrke tilbud i frivillige
foreninger. Formålet med puljen er, at borgere, efter endt kommunal indsats, har mulighed
for at fastholde eller forbedre et opnået funktionsniveau i et andet regi end det
kommunale.
Administrationen orienterer her om puljens baggrund, kriterier og hvilke foreninger, der har
ansøgt og fået bevilliget midler fra puljen for bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i
frivillige foreninger efter endt kommunal indsats i 2014.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Puljen for bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i de frivillige foreninger efter endt
kommunal indsats
Puljen kan søges af idrætsforeninger, fritidsforeninger, aftenskoler og patientforeninger i
Hørsholm Kommune, der allerede har tilbud eller vil udvikle tilbud til borgere, der har haft
berøring med et af kommunens tilbud indenfor træning eller forløbsprogrammer.
Tilbuddene skal sikre, at borgerne kan fastholde de gode resultater af træningen på
længere sigt. Puljemidlerne fordeles en gang årligt af administrationen.
Administrationen har ved tildeling af puljemidler fokus på indsatser, der er i
overensstemmelse med Sundhedsudvalgets prioriterede fokus- og indsatsområder.
Eksempler på hvem der kan komme i betragtning:





Idrætsforeninger, der har etablerede hold eller ønsker at opstarte
hold, der viderefører kommunens arbejde med sundhed og
rehabilitering
Patientforeninger, der har etablerede hold eller ønsker at opstarte
hold, der understøtter og fortsætter kommunens arbejde med
eksempelvis kronikergrupperne indenfor forløbsprogrammerne
(KOL og diabetes mm.)
Aftenskoler, der har etablerede hold eller ønsker at opstarte hold,
der viderefører kommunens arbejde sundhed og rehabilitering
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Idrætsforeninger, patientforeninger eller aftenskoler som
Sundheds- og Rehabiliteringscentret på Louiselund allerede har
samarbejde med i forbindelse med kommunens indsatser på
sundheds- og rehabiliteringsområdet.

I 2014 modtog administrationen i alt to ansøgninger til puljen.
Denne ene ansøgning kom fra Lokalforeningen under Danmarks Lungeforening.
Ansøgningen omhandlede etablering af et hold med vedligeholdelsestræning for borgere
med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) efter afsluttet forløbsprogram. Ansøgningen
omhandlede en treårig periode fra august 2014 til juni 2017 og beløbet der blev ansøgt var
i alt 157.060 kr. Sideløbende med ansøgningen til puljen for bedre motionstilbud ansøgte
lokalforeningen også om lån af lokaler på Louiselund. Administrationen er i dialog med
ansøger om mulighederne for at opstarte et tilbud til borgere med KOL og lån af lokaler på
Louiselund.
Efter tidsfristen har administrationen modtaget en ansøgning fra Hørsholm Senior Idræt om
støtte til indkøb af måtter og andet udstyr til opstart af et nyt hold. Administrationen har
imødekommet ansøgningen og således støttes Hørsholm Senior Idræt i 2014 med i alt
30.000 kr.

Kommunikation
Med tre måneders varsel sendes der årligt en orientering ud til lokale foreninger, hvor af
det fremgår, at der er mulighed for at ansøge puljen om støtte til lokale motionstilbud
senest d. 1. juni samme år.

Sagens tidligere behandling
Kommunalbestyrelsen besluttede d. 8. oktober 2012, at øremærke 100.000 kr. årligt til
puljen for bedre mulighed for opfølgende motionstilbud i frivillige foreninger efter endt
kommunal indsats.

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:
Pernille Schnoor (A)
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Orientering om fælles sundhedshus i Helsingør
Baggrund
De overordnede rammer for etableringen af et fælles sundhedshus med beliggenhed i
Helsingør Kommune har rod i Hospitals- og psykiatriplan 2020 og konstitueringsaftalen for
Regionsrådet 2014-2017. I konstitueringsaftalen er det aftalt mellem parterne, at styrke
det nære sundhedsvæsen i samarbejde med kommunerne og i den forbindelse at
samarbejde om et fælles sundhedshus i Helsingør med mulighed for en anden beliggenhed
end på Murergade, hvor det nuværende regionale sundhedshus har til huse. Det fælles
sundhedshus skal ses i sammenhæng med etableringen af det nye hospital i Hillerød,
hvilket giver mulighed for at nytænke opgaveløsningen i Planområde Nord.
Med dette punkt skitseres baggrund, proces og målsætninger for det kommunale
samarbejde om et fælles sundhedshus i Helsingør.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Sundhedshuset i Helsingør er tænkt som et modelprojekt til samarbejder og evt. nye
partnerskaber, herunder muligheden for at skabe attraktive tilbud for borgere i
kommunerne i området, dvs. i Helsingør-, Hørsholm-, Fredensborg- og Gribskov Kommune.
Den politisk godkendte trædesten for regionen og for Helsingør Kommune er modelprojekt
for sundhedshus i Helsingør Kommune, som blev vedtaget i Regionsrådet og i Byrådet i
Helsingør Kommune i foråret 2014.
Formålet med det fælles sundhedshus
Det overordnede formål med sundhedshuset er at samle kræfterne om nogle af de fælles
udfordringer på sundhedsområdet:
·
·
·
·
·
·

Flere ældre med behov for pleje
Flere borgere med kroniske sygdomme
Stigende fokus på behovet for sammenhængende forløb
Stigende ulighed i sundhed
Behov for tidligere opsporing og forebyggelse af sygdomme
Stigende behov for genoptræning og forebyggelse af funktionstab og indlæggelser
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Udfordringerne nødvendiggør en samlet tværsektoriel koordinering og planlægning samt en
bedre videndeling om metoder og værktøjer på tværs af faggrupper, sektorer og
kommunegrænser.
Proces og målsætning for fælles kommunalt samarbejde
Overordnet proces
Planlægningen af rammerne for sundhedshuset er forankret i en tværsektoriel styregruppe.
Styregruppen består pt. af repræsentanter fra: Nordsjællands Hospital, regionen,
psykiatrien, praksis samt Fredensborg-, Gribskov-, Hørsholm– og Helsingør Kommune.
Repræsentanterne fra Gribskov, Fredensborg og Hørsholm Kommune har observatørstatus i
styregruppen, dvs. at den primære rolle er at følge udviklingen på tæt hold og bidrage til
processen med faglige input i forhold til styregruppens arbejde.
Den tværsektorielle styregruppe koordinerer jævnligt projektets fremdrift ud fra et fælles
vedtaget kommissorium. Der er i øjeblikket fokus på, hvad sundhedshuset skal indeholde
og hvor mange m2, der forventes at være behov for. Opgaven med at kvalificere muligt
indhold kører i tre hovedspor og hermed i forskellige tempi:
·
·
·

Regionalt
Mellem regionen og Helsingør Kommune
Fælles kommunalt
Det fælles kommunale spor og målsætning for samarbejdet
I det fælles kommunale spor mødes den tværsektorielle styregruppes kommunale
repræsentanter og drøfter, hvilke mulige konkrete samarbejder der på sigt kunne
samarbejdes om i relation til det kommende fælles sundhedshus. Det sker ud fra en fælles
forståelse af, at Fredensborg-, Hørsholm- og Gribskov Kommune ikke umiddelbart er
interesserede i at lægge kommunale kerneopgaver i sundhedshuset i Helsingør. Det fælles
kommunale samarbejde er relevant der, hvor det faglige grundlag eller mængden af
borgere, der skal modtage et tilbud taler for at slå sig sammen. Nogle eksempler kunne
være; et samarbejde der giver mulighed for at tilbyde borgerne noget bedre end i dag,
f.eks. en fælles diætist, sårsygeplejerske eller lignende. På udvalgte områder kan der
måske skabes faglig synergi ved at etablere fælles faglig platforme i sundhedshuset og
samtidig tilbyde borgerrettede funktioner tæt på, ligesom et telemedicinske samarbejde
kunne være interessant.
Det fælles kommunale samarbejde drejer sig således om eksempler, hvor et samarbejde
kan opfylde en eller flere af nedenstående kriterier:

·
·
·
·
·
·
·

Samarbejdet handler om en eller flere af de målgrupper, som er udset til at være
målgruppen for sundhedshuset
Der er tale om en udvidelse eller forfinelse af eksisterende samarbejder
Fælles volumen gør tilbud mulige eller væsentlige bedre end eksisterende tilbud
Udvalgte fælles faglige platforme kan etableres for at skabe faglig volumen, hvis der
samtidig kan gives tilbud tæt på egne borgere
Fælles telemedicinske løsninger kan medvirke til et løft på f.eks. kvalitet eller hastighed
Tilbud kan styrkes ved etablering af en fælles platform for kompetenceudvikling og
videndeling på tværs af kommuner, fagligheder og/eller sektorer
Ad hoc samarbejder eller projekter giver mulighed for at afprøve nye metoder, viden mv.
sammen, men indsatsen kan implementeres lokalt
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Tidsplan
Overordnet tidsplan – næste skridt tværsektorielt
I den tværsektorielle styregruppe blev der den 25. september 2014 vedtaget en overordnet
tidsplan. Det fremgår af tidsplanen, at der på et tværsektorielt styregruppemøde den 17.
november forventes at foreligge en endelig bruttoliste fra regionen og fra Helsingør
Kommune over de kernefunktioner parterne ønsker i sundhedshuset.
Alle repræsentanter i den tværsektorielle styregruppe indlever input til indhold og
funktioner den 20. oktober til brug for det videre arbejde. Disse input drøftes på et
tværsektorielt styregruppemøde den 23. oktober, hvorefter de repræsentanter, der ikke
indgår som observatører, arbejder videre med mulig synergi mellem indkomne forslag i en
tværsektoriel arbejdsgruppe.
Det fælles kommunale samarbejde
Parallelt med den tværsektorielle arbejdsgruppes kvalificering af funktioner mødes
repræsentanter fra Fredensborg-, Hørsholm-, Gribskov- og Helsingør Kommune og
kortlægger eksisterende samarbejder og kvalificerer, hvordan disse samt evt. kommende
samarbejder på længere sigt kunne udvikles.
Politisk høring af forslag til indhold mv. i sundhedshuset
Det forventes, at den tværsektorielle styregruppe i starten af 2015 drøfter et samlet
projektforslag til et sundhedshus, der indeholder en nærmere definition af kernefunktioner,
placering, areal, budgetudkast mv.. Forslaget forventes at kunne sendes i til politisk høring
og drøftelse i løbet af foråret. De tre kommuner med observatørstatus er i ikke forpligtet på
den overordnede tidsplan, der omhandler sporet mellem regionen og Helsingør Kommune,
men samarbejder i det tempo, der giver mening set ud fra de politiske processer i egen
kommune.

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Orienteringen taget til efterretning.
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6
14/17487
29.30.12A00
SU - Åben sag
30.10.2014
Politik og Borgerservice
Lene Lykke Korsholm

Mikrokonference med almen praksis
Baggrund
På Sundhedsudvalgets møde den 26. juni 2014 drøftede udvalget mulighederne for at
afholde en konference med de praktiserende læger. Udvalget besluttede i den forbindelse,
at administrationen skulle udarbejde et oplæg til en mikrokonference.

Forslag
Administrationen foreslår,



At Sundhedsudvalget godkender oplæg til en mikrokonference
med de praktiserende læger i Hørsholm Kommune.
At udgifterne til mikrokonferencen afholdes indenfor
Sundhedsudvalgets pulje til nye projekter og initiativer.

Sagsfremstilling
Formålet med en konference er, at drøfte og finde frem til den bedst mulige
samarbejdsform i forhold til den nye overenskomst, samt at etablere en bedre forståelse
for, hvordan Hørsholm Kommune og almen praksis sammen kan udnytte og forbedre de
eksisterende behandlingstilbud.
Administrationen har været i dialog med Hørsholm Kommunes praksiskonsulent og der er
opbakning fra almen praksis i forhold til at afholde en lokal mikrokonference mellem almen
praksis og Sundhedsudvalget. Det er blevet drøftet, hvilke temaer der vil være relevante at
diskutere på mikrokonferencen, herunder hvad der vil være aktuelt at drøfte under hvert
tema. I samarbejde med praksiskonsulenten foreslår administrationen, at nedstående
temaer medtages på mikrokonferencen:
·
·
·
·

§2 aftaler og rammeaftaler
Øget fokus på sygebesøg og samtaleterapi
Fast tilknyttede læger på plejecentre
Samarbejde om akutfunktion indtil praksisplan 2015

Det er administrationens forslag, at mikrokonferencen har en varighed på 2 timer, sådan at
der er tid til at få drøftet alle temaer. For at tilgodese de praktiserende lægers deltagelse
foreslår administrationen desuden, at mikrokonferencen planlægges en torsdag
Sundhedsudvalget Torsdag den 30-10-2014
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eftermiddag i tidsrummet kl. 16.15 - 18.15. Administrationen har udarbejdet et
programforslag til konferencen (se bilag 1).

Økonomi/personale
Praktiserende læger honoreres for deres deltagelse efter en fastsat timetakst på 871,61 kr.
Udgiften for deltagelse afhænger således af, hvor mange praktiserende læger, der tilmelder
sig mikrokonferencen. Ud fra erfaringer fra deltagelse på Lægelaug er det
administrationens vurdering, at 10-15 praktiserende læger vil deltage i konferencen.
Samlet forventes en udgift på 30.000 kr. til afholdelse af konferencen. Administrationen
foreslår, at udgiften afholdes indenfor Sundhedsudvalgets pulje til nye projekter og
initiativer.
Budgetoverslag
Honorar for deltagelse 15 læger
i 2 timer
Forplejning
I alt

26.200 kr.
3.800 kr.
30.000 kr.

Sagens tidligere behandling
Sundhedsudvalget besluttede den 26. juni 2014, at administrationen skulle udarbejde
oplæg til en mikrokonference på sundhedsområdet (14/8642).

Bilag
-

Bilag 1: Forslag til program_mikrokonference ml SU og almen praksis

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Udvalget besluttede, at Kontaktlægeudvalget inviteres til at deltage i et møde i
Sundhedsudvalget forud for en evt. afholdelse af en mikrokonference. Udvalget ønsker at
drøfte samarbejde omkring motion, mental sundhed og misbrug (de tre M’er) samt
lægers tilstedeværelse på plejecentre og akutpladser.

Sundhedsudvalget Torsdag den 30-10-2014
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Politik og Borgerservice
Lene Lykke Korsholm

Fast tilknyttede læger på plejecentre (og
midlertidige pladser)
Baggrund
Sundhedsudvalget drøftede på mødet d. 28. august 2014 mulighederne for på sigt at
implementere en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentrene og midlertidige/akutpladser i Hørsholm Kommune. Denne sag orienterer yderligere om mulighederne for
en sådan ordning.

Forslag
Administrationen anbefaler, at


Sundhedsudvalget tager KL’s anbefalinger til efterretning og
afventer praksisplanudvalgets arbejde med rammeaftaler ift.
Praksisplan 2015 for at sikre en samlet løsning i regionen om fast
tilknyttede læger på plejecentre og midlertidige- og akutpladser.

Sagsfremstilling
I Regeringens sundhedsudspil ’Jo før – jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere
gode leveår for alle’, fra august 2014, foreslår Regeringen, at der på plejecentre og
bosteder bliver tilknyttet en fast læge, som kan hjælpe f.eks. de svageste ældre beboere.
I forbindelse med fremlæggelse af sagen har administrationen undersøgt udvalgets ønske i
sekretariatet for kommunekontaktrådet. Det er KL’s anbefaling, at kommunerne afventer
den kommende praksisplan 2015. Der er mange kommuner i regionen, der ønsker at have
fokus på netop denne mulighed med ansættelse/tættere samarbejde med praktiserende
læge på plejehjemspladser og midlertidige-/akut pladser. KL vurderer, at kommunerne skal
arbejde på en samlet rammeaftale på dette område i forbindelse med praksisplan 2015 for
at sikre den bedste løsning og mest økonomisk rentable og ikke lave lokalaftaler i hver
kommune.
Udvalget har bl.a. ladet sig inspirere af projektet ’Fast tilknyttede læger på plejecentre”.
Dette projekt beskrives nærmere i efterfølgende afsnit.
Projekt ’Fast tilknyttede læger på plejecentre’
Sundhedsudvalget Torsdag den 30-10-2014
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I perioden 2012 til 2014 har syv plejecentre fordelt på kommunerne Viborg, Horsens,
Furesø, København og Lolland deltaget i pilotprojektet ’Fast tilknyttede læger på
plejecentrene’. Projektet var initieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Formålet med pilotprojektet var at undersøge, hvorvidt en fast tilknyttet læge på et
plejecenter kan skabe bedre kvalitet for de ældre borgere på plejecentret. Ordningen går
ud på, at der ansættes en læge, som kommer fast 1-3 timer om ugen, afhængigt af antal
beboere på plejecentret. Timerne anvendes til rådgivning og vejledning af plejecentrets
personale. Derudover er lægen tilknyttet som praktiserende læge for de borgere, der
ønsker dette.
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har i august 2014 evalueret pilotprojektet
og dokumenteret følgende effekt af ordningen:






Der er sket et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser,
genindlæggelser og korttidsindlæggelser
Der har været mindre kontakt til lægevagten og mere kontakt til
egen læge
Styrket fokus på korrekt medicinering
Forbedret samarbejde
Tilfredshed blandt plejepersonalet, fast tilknyttede læger og
pårørende

SFI vurderer i forlængelse af deres evaluering, at det sandsynligvis vil kunne give en
besparelse på mere end 230 mio. kr. indenfor de første 18 måneder, hvis ordningen
implementeres på landsplan.
Forudsætninger for at kunne implementere ordningen lokalt:







I relation til projektet blev der indgået en overordnet
rammeaftale mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vedrørende vilkår for
ansættelse som fast tilknyttet læge på plejecenter. Aftalen har
gjort det muligt for beboerne på plejecentrene at vælge den
pågældende læge som deres praktiserende læger.
Kommunen fungerer som ansættende myndighed og der indgås
en konsulentkontrakt på baggrund af rammeaftalen.
Det er frivilligt for beboerne, om de vil skifte til den fast
tilknyttede læge. Evalueringen viser at på tværs af de syv
plejecentre, har 67-96 pct. valgt den fast tilknyttede læge som
praktiserende læge.
Det har været en udfordring at rekruttere læger. Det anbefales
derfor, at funktionen deles mellem to eller flere fast tilknyttede
læger

Administrationen fremlægger i en anden sag på udvalgets dagsorden et oplæg til en
mikrokonference mellem Sundhedsudvalget og praktiserende læger i Hørsholm Kommune,
hvor temaet om fast tilknyttede læger på plejecentre drøftes og mulighederne for
samarbejde kortlægges.
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Økonomi/personale
I relation til pilotprojektet er der ikke blevet lavet om på honorarstrukturen i almen praksis.
De fast tilknyttede læger betales for de ugentlige arbejdstimer, de er tilknyttet
plejecentrene, men kompenseres ikke yderligere for at være fast tilknyttet på
plejecentrene.

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-10-2014
Udvalget godkendte indstillingen.
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Bilagsoversigt
Pkt.
nr.

Tilgang Titel

2

Åben

3

Åben

6

Åben

Refnr.

Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB:
ændringsforslag til serviceniveau
Bilag 1: Projektbeskrivelse for Giv hygiejnen en hånd i Hørsholm
Bilag 1: Forslag til program_mikrokonference ml SU og almen
praksis
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Sundhedsudvalgets møde 30-10-2014

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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