Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30
i mødelokale F5, Frederikssund

Mødedeltagere:

Allan Madsen (A)
Bente Nielsen (V)
Carsten Cederholm (A)
Grethe Olsen (F)
Pia Adelsteen Andersen (O)
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Sag nr. 12

Årsrapport Sundhedsplejen 2008

Journal nr.:

003792-2009

Lovgrundlag:

Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
Bekendtgørelse nr. 1183 af 28. november 2006, med ændringer af
12.juni 2008.

Sagsfremstilling:

Sundhedsplejen i Frederikssund Kommune, har valgt at lave en
årsrapport for året 2008. Rapporten indeholder dels faktuel viden om
Sundhedsplejen: Antal ansatte, uddannelse, antal børn der betjenes,
samt beskrivelse af de hovedopgaver der er i Sundhedsplejen.
Rapporten beskriver Sundhedsplejens 2 kerneområder:
Hjemmebesøg og sundhedssamtalen, samt de ekstra tiltag der er
iværksat for særlige grupper som mødregruppe for unge mødre og
mødregruppe for kvinder med efterfødselsreaktioner.
Det tværfaglige arbejde er en meget stor del af Sundhedsplejens
arbejde og dette er ved at komme godt i gang.
Alt i alt viser rapporten, at Frederikssund Kommune har en meget
veluddannet sundhedsplejerske gruppe, der sætter mange
spændende initiativer i gang, for at tilgodese de særlige
problemstillinger børn og forældre i målgruppen har.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller at Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget:
1. Tager orienteringen til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen
Udvalget roser tiltaget med en rapport og ser frem til yderligere
udvikling af denne med målbare mål og fokus på tidlig indsats.
Taget til efterretning.

Bilag:

Årsrapport og evaluering af sundhedsplejens udviklingsplan 2008
Forside årsrapport sundhedsplejen
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Sag nr. 13

Forslag til kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning for 2009

Journal nr.:

020929-2008

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal
kommunen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for
kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Den tidligere kvalitetsstandard for 2008 er blevet tilrettet sprogligt.
Eneste ændring af serviceniveauet er under "Ydelsens omfang"
vedrørende borgere indlagt på midlertidigt døgnophold. I
kvalitetsstandarden for 2008 står: " Borgere, indlagt på midlertidigt
døgnophold med henblik på genoptræning kan tilbydes daglig træning
på hverdage"
Sætningen er ændret til: " Borgere indlagt på midlertidigt døgnophold
med behov for genoptræning, tilbydes træning 2-3 gange/ uge"
Det er ikke længere muligt at tilbyde daglig genoptræning, da der ikke
er tilstrækkelige personaleressourcer til stede.
Egenbetaling til kørsel er grundet almindelig takststigning steget fra 10
kr. til 11 kr.
__________
Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet og
Handicaprådet.
Ældrerådet tager kvalitetsstandarden til efterretning.
Handicaprådet har kommentarer og spørgsmål, som her
kommenteres:
Der spørges til hvordan borgerens psykiske funktionsnedsættelser
afhjælpes i forbindelse med f.eks. en hjerneblødning.
Træning af psykiske funktionsnedsættelser vil altid være en del af
genoptræningen.
Udlevering af skriftligt selvtræningsprogram:
Hvis en borger har mistet evnen til at læse, udleveres et
træningsprogram bestående af tegninger eller fotografier.
Udlevering af skriftlig afgørelse med klagevejledning til borgere der
ikke kan læse:
Når en borger har læsevanskeligheder opfordres vedkommende til at
have en bisidder med ved hjemmebesøget. Hvis borgeren ønsker det,
kan en afgørelse sendes til en støtteperson.
Borgeren har et retskrav på at modtage en skriftlig afgørelse vedlagt
en klagevejledning.
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Genoptræningsindsatsens længde:
Genoptræningen vil altid være med udgangspunkt i borgerens
motivation. Det vil sige, at hvis borgeren ikke magter mere stoppes
genoptræningen.
Fremgang i borgerens funktionsniveau vil altid være med
udgangspunkt i valide tests, som et målbart redskab.
_____________________
Fortsat sagsbehandling:
Ældrerådet meddeler i mail af 26. januar 2009 at de har taget
kvalitetsstandarden til efterretning.
Organisationsmedlemmerne i Handicaprådet har fremsendt
høringssvar dateret den 26/1 2009.

Bevilling:

Ingen er indeholdt i den budgetmæssige ramme for 2009

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget:
1. Drøfter kvalitetsstandarden inden den sendes i høring i
ældrerådet og handicaprådet
_____________________________
Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og
forebyggelsesudvalget:
1. At Sundheds - og Forebyggelsesudvalget godkender udkast til
Kvalitetsstandard for træning.

Tidligere
beslutninger:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 12-01-2009/16:30:46
Beslutning i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Mandag den
12. januar 2009
Carsten Cederholm fraværende.
Indstillingen tiltrådt.

Beslutninger:

Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og
Byråd at godkende kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning
og vedligeholdelsestræning for 2009.
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Bilag:

Udkast til Kvalitetsstandard 2009
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Sag nr. 14

Ventetid til træning i klyngekommuner

Journal nr.:

007233-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2. Sundhedsloven § 140

Sagsfremstilling:

Sundheds - og Forebyggelsesudvalget har ønsket en sammenligning
af ventetider til genoptræning med andre kommuner.
Klyngekommunerne Hillerød, Halsnæs og Egedal er kontaktet. Det er
oplyst, at der i disse kommuner er venteliste til træning efter
Serviceloven. Der er stort set ikke venteliste til genoptræning efter
Sundhedsloven. En enkelt kommune har dog seks patienter på
venteliste til genoptræning efter Sundhedsloven. fire af disse venter
på et specielt tilbud.
Indenfor Serviceloven er der i en af kommunerne ventetid på op til fire
uger, dog kun for enkelte borgere. I en anden af kommunerne kan der
være ventetid på op til 60 dage, især til individuel træning. I denne
kommune iværksættes holdtræning stort set indenfor servicemålet,
som er 20 dage fra visitation til iværksættelse. I den tredje af
kommunerne er der ventetid på op til ca. 2 måneder. Ventelisten er
her på 19 borgere.
Typisk for alle kommuner er, at de prioriterer, at borgeren med det
største behov kommer til først.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundhed - og
Forebyggelsesudvalget:
1. Tager orienteringen til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til
efterretning. Der indhentes nye oplysninger på de andre kommuners
servicemål.
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Sag nr. 15

Åbning af træningssale for ældre

Journal nr.:

007300-2009

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af den 24. juni 2005,Sundhedsloven, med ændringer af
den 12. juni 2008

Sagsfremstilling:

Sagen er sidst blevet behandlet under prioritering af indsatsområder i
relation til Frederikssund Kommunes sundhedspolitik den 3. november
og den 25. november 2008. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
valgte en række prioriterede områder, herunder at afsætte ca. kr.
40.000 til delvis løsning af ældres adgang til træningsfaciliteterne
udenfor daglig åbningstid.
Det blev besluttet at der forinden beløbet fordeles skulle holdes møde
med ældrerådet, for at finde en løsning da generel åbning af
faciliteterne vurderes at koste ca. kr. 150.000.
Sundhedschefen har deltaget i Ældrerådets møde januar 2009, hvor
udvalgets beslutning er givet videre, sammen med en oversigt over
hvordan beløbet på ca. kr. 150.000 er fremkommet.
På et senere møde i Ældrerådet den 16. februar var Ældrerådet
tilbagemelding at de administrative funktioner ville de gerne selv
påtage sig, der skal derfor ikke afsættes midler til dette. Der var ikke
tilslutning til indførelse af brugerbetaling for at finde de manglende
midler på ca. kr. 70.000.
Ældrerådet ønskede, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
behandlede sagen igen.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller at Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget:
1. Drøfter sagen

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget fastholder den tidligere trufne
beslutning.

Bilag:

Baggrunds”notat” om borgernes brug af træningsenhedens faciliteter
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Sag nr. 16

Meddelelser

Journal nr.:

005655-2009

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Meddelelser:
Orientering om Kommunens forpligtigelser i forhold til speciale
ambulant genoptræning.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Det nye snitfladekatalog udleveres og der orienteres om nye
træningsopgaver til kommunen.
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