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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  20.02.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-02-2017 
·         Thorkild Gruelund ønsker en orientering fra administrationen omkring den kommunale 

indsats for at forebygge at borgerne ikke får deres post. (Orienteringspunkt vedr. digital 
post). 
  

• Thorkild Gruelund har fået en henvendelse fra en pårørende til en 
beboer på Sophielund plejeboliger, der er meget tilfreds med 
plejen og personalet og den pårørendes trivsel i plejeboligerne 

 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/18184 
Journalnr.:   29.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  20.02.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Nina Suenson 
 

Orientering om udviklingsplan for det nære 
sundhedsvæsen 
 
Baggrund 
Med budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat midler til at styrke det nære 
sundhedsvæsen med udgangspunkt i Udviklingsplan for det nære sundhedsvæsen i 
Hørsholm Kommune.  
  
Den samlede udviklingsplan er politisk forankret under Sundhedsudvalget, men da 
udviklingsplanen har fokus på områder, der vedrører SSU, orienteres udvalget her om 
udviklingsplanen og dens implementering, som blev påbegyndt januar 2017.  
 
Forslag 
Det foreslås, at SSU tager orienteringen til efterretning.  
 
Sagsfremstilling 
Med budgetforliget for 2017-2020 blev det besluttet at sætte penge af til en udviklingsplan 
for det nære sundhedsvæsen med 10 projekter. Projekterne har generelt fokus på at øge 
kvaliteten i de nære sundhedstilbud med et særligt fokus på psykisk sundhed hos børn og 
unge.  
  
Herunder redegøres for udviklingsplanens indhold, som – udover sundhedsområdet - 
relaterer sig til både børne- social- og seniorområdet. Der redegøres desuden for, hvornår 
de 10 projekter bliver implementeret.  
  
Baggrund for udviklingsplanen 
Igennem de senere år er sygehusene blevet centraliseret og specialiseret. Patienterne 
indlægges kortere tid, og flere ældre, kronikere og borgere med psykiatriske diagnoser er 
kommet til.  
  
Det stiller flere og anderledes krav til kommunerne og de praktiserende læger og har åbnet 
op for debatten om det nære sundhedsvæsen. Det sundhedsvæsen, der er tæt på 
borgerne.  
  
Derfor udgav KL i 2012 oplægget Det nære sundhedsvæsen og i 2015 oplægget ”Sammen 
om sundhed” med fokus på at styrke samarbejdet om det nære sundhedsvæsen mellem de 
praktiserende læger, regionerne og kommunerne.  
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Også regeringen satte i 2015 fokus på området med et nyt udvalg ”Det nære og 
sammenhængende sundhedsvæsen”, og i efteråret 2015 bestilte Sundhedsudvalget i 
Hørsholm Kommune en analyse, der skulle kortlægge status for det nære sundhedsvæsen i 
Hørsholm Kommune.  

Konklusioner fra analysen om det nære sundhedsvæsen 
Analysen blev lavet i 2016 af SOM og BOV i fællesskab med inddragelse af DOS og ARB og 
byggede på en lang række interviews med fagfolk, ledere, centerchefer, på KL’s oplæg om 
det nære sundhedsvæsen og på en række nationale rapporter om evidens på området.  
  
Hovedkonklusionerne var:  

• Vi er godt med på det somatiske område (akutteam, akutpladser, 
forløbsprogrammer mv.) 

• Der er et stort potentiale i at styrke indsatser ift. psykisk sygdom 
• Inden for området vedr. psykisk sygdom er der særligt potentiale 

i:  

•       Mere samarbejde internt og eksternt 
•       Større fokus på evidens 
•       Mere forebyggelse, opsporing og tidlig indsats ift. børn og unge  

(mange børn og unge med angst og psykosomatiske symptomer) 
•       I højere grad forebygge indlæggelse af voksne (akutte og opsøgende 

indsatser)  
•       Opsporing af ældre med depression 
•       Øget fokus på somatisk sundhed hos psykisk syge 

  
  
De 10 projekter 
Baseret på analysen om det nære sundhedsvæsen blev der udarbejdet en udviklingsplan 
med forslag om 10 mindre projekter, som ville styrke det nære sundhedsvæsen i 
Hørsholm:  
  
Dette blev bevilget på budget 2017-2020, hvor der blev afsat 1.753.000 kr. i 2017 og 
1.579.000 kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til området.  
  
Projekterne er:  
  

1)    Tidlig tværfaglig indsats for sårbare familier 
2)    Familieiværksætterne – evidensbaseret forældreuddannelse 
3)    Sundhedsplejetelefon – råd til forældre om syge børn 
4)    Åben rådgivning til forældre med bekymring for barn/ung 
5)    Cool Kids – evidensbaseret angstbehandling til børn/unge 
6)    Gruppeforløb for skilsmissebørn på alle skoler 
7)    Ungecafé for sårbare unge 
8)    Fremskudt indsats gennem opsøgende psykiatri 
9)    Socialpsykiatrisk akuttelefon 
10) Screening af ældre for depression 

  
Se mere om projekternes indhold i de vedlagte bilag.  
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Alle projekter er forankret i BOV bortset fra projekt 6), som implementeres af DOS og 
projekt 10), som implementeres af SOM.  
  
Projekt 3) Sundhedsplejersketelefonen åbnede 1. januar. De resterende tilbud 
implementeres fra februar 2017 og frem mod medio 2017.  
  
Det er aftalt med Sundhedsudvalget, at brug af tilbuddene og borgertilfredsheden 
dokumenteres så vidt muligt.  
  
Projekterne kører til og med 2020.   
 
Bilag 
-    Udviklingsplan, Det nære sundhedsvæsen.pdf 
-    Forslag til udvikling af det nære sundhedsvæsen (bilag til udviklingsplan).pdf 
-    Analyse af det nære sundhedsvæsen i Hørsholm Kommune (bilag til udviklingsplan) .pdf 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-02-2017 
Klaus Poulsen orienterede om status og udviklingsplan for det nære Sundhedsvæsen. 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   17/1353 
Journalnr.:   27.00.00P00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  20.02.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Helle Skude 
 

Orientering omkring velfærdsteknologi på 
ældreområdet 
 
Baggrund 
Administrationen lægger med dette punkt op til en drøftelse af velfærdsteknologske 
løsninger i Hørsholm Kommune.  
 
Forslag 
Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget drøfter velfærdsteknologi på 
ældreområdet i Hørsholm kommune på baggrund af dagens besøg. 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen afsætte med dette punkt tid af på Social- og Seniorudvalgets møde til en 
drøftelse af velfærdsteknologiske løsninger i Hørsholm Kommune.  
Drøftelserne kan ske på baggrund af dagens besøg hos Rudersdal Kommune og hos SIF 
gruppen. 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-02-2017 
Punktet rykkes til næste udvalgsmøde. 
 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   17/1087 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  20.02.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Christian Vaarby 
 

Budget 2018: Involvering af interessenter på 
Social- og Seniorudvalgets område 
 
Baggrund 
Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på 
deres møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april 
med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.  
 
Forslag 
Administrationen foreslår: 

• at Social- og Seniorudvalget tager stilling til hvorvidt udvalget 
ønsker dialogmøder med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, 
foreninger mv. i marts/april. I givet fald fastlægger udvalget 
dialogmødets form, indhold og deltagerkreds. 

 
Sagsfremstilling 
For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen 
og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2018-2021, skal fagudvalgene på deres 
møde i februar tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april med 
relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget 
dialogmødets form, indhold og deltagerkreds. 
 
Økonomi/personale 
Afholdelse af dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i 
budgetarbejdet indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 
2018-2021.  
 
Kommunikation 
Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på 
tidlig involvering i budgetarbejdet.  
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Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-02-2017 
Social- og Seniorudvalget ønsker at afholde dialogmøder med relevante brugerbestyrelser, 
brugerråd, foreninger samt interesserede borgere. Udvalget ønsker samme proces som i 
2016. Udvalget ønsker to dialogmøder opdelt på Center for Børn og Voksne og Center for 
Sundhed og Omsorg. 
 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   17/268 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  20.02.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre og voksne på døgninstitution - 
februar 2017 
 
Baggrund 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Bilag 
-    Status på voksenområdet 
-    Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-02-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 
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Social- og Seniorudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   17/267 
Journalnr.:   85.02.02P05 
Sagsforløb:  SSU - Åben sag  
Mødedato:  20.02.2017 
Sagsansvarlig enhed:  Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Status ældre - februar 2017 
 
Baggrund 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Forslag 
Det foreslås, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til udvalgets beslutning orienteres om den aktuelle situation. 
 
Bilag 
-    Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 
-    Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 
-    Borgere på venteliste til ældreboliger 
 
 

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 20-02-2017 
Social- og Seniorudvalget tog orienteringen til efterretning. 
 
Fraværende: 
Ove Petersen (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 
nr.  

Tilgang Titel  Refnr.  

2 Åben Udviklingsplan, Det nære sundhedsvæsen.pdf 2267767 

2 Åben 
Forslag til udvikling af det nære sundhedsvæsen (bilag til 
udviklingsplan).pdf 2267768 

2 Åben 
Analyse af det nære sundhedsvæsen i Hørsholm Kommune (bilag 
til udviklingsplan) .pdf 

2267771 

5 Åben Status på voksenområdet 2267820 
5 Åben Hørsholm- og udenbysborgere på døgninstitution 2269828 
6 Åben Borgere på den generelle venteliste til plejehjem/-boliger 2269462 
6 Åben Borgere på venteliste til plejehjem/-boliger 2269463 
6 Åben Borgere på venteliste til ældreboliger 2269464 
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Thorkild Gruelund (C) 
Formand 

______________________________________________ 

Nadja Maria Hageskov (C) 
Medlem 

______________________________________________ 

Gitte Burchard (O) 
Medlem 

______________________________________________ 

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________ 

Ove Petersen (V) 
Medlem 

______________________________________________ 
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