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Journal nr.:
018205-2011

Sag nr. 11

Genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 205

Som led i Finanslovsaftalen for 2011 mellem daværende regering, Danske
Folkeparti og Kristendemokraterne, er der afsat 150 mio. kr. i perioden 2011 2014 til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet
hjerneskade.
Borgere med erhvervet hjerneskade befinder sig i et krydsfelt mellem Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om Aktiv
Socialpolitik samt Lov om Specialundervisning for Voksne, hvilket vanskeliggør
en hurtig og professionel rehabiliteringsindsats. Forløbsprogrammer på hjerneskadeområdet anbefaler, at kommunerne etablerer hjerneskadekoordinering.
Kommunen har allerede et tværfagligt Hjerneskadesamråd.
Der er søgt om statsligt tilskud til ansættelse af en hjerneskadekoordinator.
Formålet er at optimere kommunikationen og samarbejdet mellem tværfaglige
kommunale samt regionale samarbejdspartnere, for at effektivisere og målrette indsatsen for voksne borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade. Derudover skal plejepersonale og terapeuter opkvalificeres i behandlingen og
plejen af borgere med erhvervet hjerneskade. Der etableres samtidig et formaliseret samarbejde med andre kommuner, med henblik på udvikling af
hjerneskadeområdet og optimering af de kommunale tilbud på tværs af kommuner.
Der er givet tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om statsligt
tilskud til Frederikssund Kommune på 1.160.000 kr. fordelt over en 3 årig periode.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
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Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1.

Sagen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
025596-2011

Sag nr. 12

Rammerne for vejledning af STUelever - UU-Vest
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov nr. 564 af d. juni 2007 - Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er rettet mod unge borgere, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse jf.
§ 1. stk. 2 i Lov nr. 564.
Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge
med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre
uddannelse og beskæftigelse jf. § 1 i Lov nr. 564.
Unge borgere som tilhører målgruppen, har et retskrav på en 3-årig uddannelse jf. § 2 i Lov nr. 564.
Undervisningstimetallet, der skal være til rådighed for deltagerne i ungdomsuddannelsen, skal mindst udgøre 840 timer årligt jf. § 7 i Lov nr. 564.
Ifølge KL's vejledning omkring Lov nr. 564 af d. 6. juni 2007 indgår vejledningen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i det årlige undervisningstimetal
på minimum 840 timer pr. elev.
Social Service har på denne baggrund udarbejdet en ramme, med en række
principper for UU-Vests vejledningsforpligtigelse overfor elever på den særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelse i Frederikssund Kommune.
Rammerne er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag.
Udarbejdelsen af rammerne er sket efter vejledning fra ministeriet (det tidligere Undervisningsministerium, nuværende Ministeriet for Børn og Undervisning)
og KL, samt dialog med UU-Vest.
Supplerende sagsfremstilling efter høring.
Sagen har tidligere været fremlagt for udvalget d. 11. januar 2012, hvor det
blev besluttet, at sende sagen til høring i Handicaprådet og derefter genoptage sagen på udvalgsmødet d. 8. februar 2012.
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Der er i høringsperioden modtaget svar fra Frederikssund Handicapråd, som
har anbefalinger til justeringer af bilaget omkring STU-elever.
Handicaprådet har anbefalet, at ordlyden i rammerne for vejledningsopgaven
præciseres. Rammesætningen er derfor vedhæftet som bilag i en redigeret
udgave. Yderligere har Handicaprådet anbefalet, at der skal dokumenteres for
de første 10 timers vejledning fra UU- vest. Social- og Borgerservice anbefaler
fortsat, at det kun er timeforbruget udover de 10 timer, som skal dokumenteres.
Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske
konsekvenser.

Socialchefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Godkende rammerne for UU-Vests vejledning overfor elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.
2. Sagen sendes som orientering til Handicaprådet.
3. Rammerne evalueres efter to år.
Indstilling til møde den 8. februar 2012
Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Godkende rammerne for UU-Vests vejledning overfor elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov med de præsiceringer,
der har været nødvendigt som følge af Handicaprådets bemærkninger.
2. Der ikke for de første 10 timers vejledning skal indhentes dokumentation, men først når timeforbruget er udover de 10 timer.
3. Rammerne evalueres efter to år.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Pkt. 1 - 3 godkendt med en enkelt tilføjelse/rettelse.

Bilag:

Rammesætning - Vejledning - STU
Høringssvar Rammer STU elever - fra Handicaprådet
Redigeret rammesætning - Vejledning - STU - UU

Journal nr.:
002049-2011

Sag nr. 13

Kerneydelser på det specialiserede
voksenområde
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Lov om social service §85, §103, §104, §107 og §108
I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der truffet en politisk beslutning
om at stille skarpt på serviceniveauet på det sociale voksenområde i Frederikssund Kommune.
Kerneydelserne er til debat: Hvilket serviceniveau (hvad angår den særlige
social indsats på det specialiserede voksenområde) - skal Frederikssund Kommune levere?
Første skridt til denne afklaring, var opstart af en procesgruppe i Social Service
regi, med deltagelse af ledere og konsulenter fra Dag- og Døgnafdelingen.
Procesgruppen har gennem foråret 2011 haft til opgave at udvikle en fælles
strategi og skabelon til dialog med borgere, pårørende og medarbejdere
på det sociale område.
Formålet har været, at skabe mulighed for, at alle interessenter bliver inddraget og får optimal indflydelse på debatten.
Procesgruppen har udarbejdet en fælles skabelon - en spørgeguide - der i
efteråret 2011 er blevet anvendt til fokusgruppeinterviews indenfor de forskellige tilbudsformer i Dag- og Døgnafdelingens regi, ligesom der er afholdt fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra sagsbehandlerne i Voksenafdelingen om de samme emner.
Spørgeguiden har fokus på følgende 7 niveauer til belysning af kerneydelser
indenfor henholdsvis handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune:
•
•
•
•
•
•
•
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Formål
Identitet
Værdier og overbevisninger
Evner og færdigheder
Adfærd
Omgivelser
Aktiviteter

Strategi:
På en Fagtemadag i februar 2012 vil konklusionerne fra fokusgruppeinterwievs
blive præsenteret for personalet i Dag- og Døgnafdelingen. Temadagen bliver
opstarten på den videre proces frem mod en endelig udarbejdelse af et ydelseskatalog for hvert enkelt af de tilbud, som er i Dag- og Døgnafdelingens
regi.
Procesplan for det videre forløb:
•
•
•
•
•
•

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Februar: Fagtemadag
Februar til marts: Tilbuddene udarbejder ydelseskataloger
Marts: Offentligt møde
April: 1. behandling i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
April til maj: Høringsperiode
Juni: 2. behandling i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Ingen.

Økonomi har ingen bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
015452-2008

Sag nr. 14

Evaluering af Parkvej 12 - socialpsykiatrisk tilbud på voksenområdet
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Almenboligloven §56
Serviceloven §84, stk. 2 - afløsning og aflastning
Serviceloven §85 - socialpædagogisk støtte

Bofællesskabet Parkvej 12 blev etableret som led i et strategiskifte på det
sociale område med fokus på borgere med en psykiatrisk problemstilling.
Med begrebet den mindst indgribende indsats ville det for borgeren betyde en
mellemstation mellem egen bolig og et døgntilbud, hvor målgruppens borgere
med dette socialpsykiatriske initiativ kunne forblive i lokalsamfundet, tæt på
familierelationer og øvrige netværk.
Initiativet skulle ligeledes afspejle et økonomisk positivt rationale for Frederikssund Kommune ved at færre foranstaltninger placeres udenfor kommunen.
Det socialpsykiatriske tilbud indeholder 4 midlertidige boliger og 2
akut/aflastningspladser, samt akutberedskabet til den opsøgende indsats, jf.
servicelovens §99.
Det politiske udvalg ønskede ved godkendelsen i 2008 en evaluering efter en
driftsperiode på 2 år.
Parkvej 12 var i drift med virkning fra den 1. december 2009 med officiel åbning i maj 2010, hvor alle 6 pladser var besat fra start.
Evalueringsrapporten Parkvej 12 er udarbejdet af administrationen i perioden
1. januar - maj 2011 og færdiggjort ultimo september 2011.
Evalueringsrapporten konkluderer:
Parkvej 12 har løst de opgaver, der er blevet stillet og formår at give den
støtte, der er defineret i formålsstrategien.
Der har været ophold på Parkvej 12 med formålet, at intensivere en kortvarig
indsats og ophold med komplekse problemstillinger og af længerevarende
karakter.
Parkvej 12 formår på ganske kort tid at opbygge ro, tryghed og stabilitet omkring den enkelte borger.
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I driftsperioden har der været 9 borgere visiteret og indskrevet på Parkvej 12,
hvilket giver en belægningsprocent på 84,3%.
Relateret til SEL §99 opgaver (opsøgende indsats) har der i driftsperioden
været kontakt til 15 borgere.
Den opsøgende indsats er kendetegnet ved hurtig hjælp, hurtige resultater en god metode til at løse akutte problemer og "slukke brande".
Eksterne samarbejdspartnere oplever Parkvej 12 som et godt kompetent socialpsykiatrisk tilbud.
Evalueringsrapporten peger i sin konklusion på administrative anbefalinger til
en kompetenceudvikling af det socialpsykiatriske tilbud Parkvej 12.
Der er truffet administrativ beslutning om at tilføre Parkvej 12 de anbefalede
ekstra medarbejderressourcer, set i relation til opgavens generelle kompleksitet, SEL §99 væsentlige øgede tilgang og medarbejderressourcer til at varetage udslusningsopgaver fra Parkvej 12 til egen bolig, herunder anvisningsretten
til boligerne på Parkvej 10, A-E.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ingen.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget tager administrationens evalueringsrapport til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Taget til efterretning.

Evaluering PK12 09 2011

Journal nr.:
021458-2011

Sag nr. 15

Fremtidens beskyttede beskæftigelse
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 103
Lov om Social Service § 104
Lov om specialundervisning for voksne
Sagen genoptages på ny, idet der på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets
møde den 2. november 2011 var lagt op til en temadebat og en politisk dialog
om fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune.
Formålet med temadebatten og den efterfølgende involvering af interessenter
er, at få skabt en delplan til Handicapplanen som sikrer den nødvendige omstilling og tilpasning af kommunens tilbud således, at det beskyttede beskæftigelsestilbud er fremtidssikret, og at der forsat vil være en søgning til disse
tilbud.
I Handicapplanen står der:

"Alle har ret til at komme ud på arbejdsmarkedet og det er vigtigt, at understrege, at det er individuelt, hvad der er meningsfuldt.
For nogle borgere er det gode tilbud at arbejde på et beskyttet værksted, men
det for andre er at komme ud på det ordinære arbejdsmarked.
Livskvalitet og ligeværd betyder også muligheder for at kunne vælge - ikke at
blive på det samme beskyttede værksted hele livet, eller at blive ved det kendte".
Ændrede markedsvilkår på området for beskyttet beskæftigelse stiller særlige
krav til AKU Center Slangerups fremtidige udviklingsmuligheder, hvis Frederikssund Kommune fortsat skal opretholde en spydspidsorganisation og fremtidigt kompetencecenter - hvad skal der i givet fald til - på kort sigt og på langt
sigt - for at opnå disse mål?
På handicapområdet er det med Handicapplanen politisk besluttet, at analysere og konkretisere nye muligheder til beskyttet beskæftigelse i Frederikssund
Kommune.
Administrationens oplæg til den politiske temadebat i november måned 2011
var, dels en status på den nuværende beskyttede beskæftigelse, dels et oplæg
til at fokuserer på en række anbefalinger, som kan være svaret på fortsat at
opretholde AKU Center Slangerup som en spydorganisation og kompetencecenter, der er rustet til nye udfordringer og markedsvilkår.
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Administrationen har valgt at fokuserer på 10 anbefalinger:

Beskyttet beskæftigelse - nye m uligheder til nye tider
1. Takstdifferentiering
2. Oprettelser af SEL §104 (aktivitets og samværstilbud) på AKU center
Ejegod
3. Oprettelse af STU (særligt tilrettelagt uddannelsesforløb) på AKU center Ejegod
4. Ændring af åbningstider
5. Tilbud om kompenserende og hensyntagende specialundervisning daghøjskole
6. Støtte udplacering af medarbejdere på AKU Center Højagergaard
7. Øget samarbejde med psykiatri og jobcenter
8. Oprettelse af kompetencecenter
9. Transport
10. Hjemtagelse af forpagtet jord
Med budgetaftalen for 2012 er der allerede taget fat på en af de 10 anbefalinger, idet man politisk har godkendt en takstdifferentiering, der gør, at borgerne kan arbejde 2, 3, 4 eller 5 dage på det beskyttede værksted, alt afhængig
af den enkeltes behov og aktivitetsniveau.
Administrationen vil anbefale, at man ikke i en udviklingsfase arbejder med
alle anbefalinger, men at man som første fase arbejder på punkterne, 2, 3, 4 ,
5 og 6. Disse anbefalinger skal undersøges, analyseres og konkretiseres i et
nyt syn på beskyttet beskæftigelse på voksenhandicapområdet.
Administrationen har med henblik på at opnå størst mulighed ejerskab udarbejdet en procesplan, der efterfølgende sikrer en involvering af alle interessenter (medarbejdere, brugere, pårørende), som ønsker at deltage i debatten om
fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune.
Processen er tilrettelagt således, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget vil
kunne tage endelig stilling til planen for fremtidens beskyttede beskæftigelse i
Frederikssund Kommune i efteråret 2012.
Afdelingsleder Mogens Damgaard er inviteret med til mødet for at uddybe
anbefalingerne og baggrunden for at gå denne retning.
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Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.

Økonomi har ingen bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Social og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget godkender, at administrationen arbejder videre med anbefalingerne 2,3,4, 5 og 6.
2. Udvalget godkender den overordnede ramme for processen og tidspunktet i efteråret 2012 for den politiske stillingtagen til fremtidens
beskyttede beskæftigelse på voksenhandicapområdet.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Ad 1: Udvalget godkender, at administrationen arbejder videre med at undersøge, analysere, redefinere og konkretisere et nyt syn på beskyttet beskæftigelse.
Ad 2: Godkendt.

Journal nr.:
000395-2012

Sag nr. 16

Kvalitetsstandard for træning 2012
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service § 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandarden for visitation til genoptræning, vedligeholdende træning
og selvtræning skal hvert år revideres og godkendes politisk.
I forhold til den godkendte kvalitetsstandard for 2011, er der foretaget redaktionelle ændringer med henblik på at gøre kvalitetsstandarden mere læsevenlig.
Derudover er der følgende indholdsmæssige ændringer:
•

•
•

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Det er indarbejdet, at træningsenheden kan vejlede plejepersonalet i
at vedligeholde færdigheder. Træningsenheden oplever en øget efterspørgsel fra plejepersonalet, om vejledning til at vedligeholde færdigheder hos borgerne, f.eks. i form af vejledning i udspænding af arme
og ben, vejledning i øvelser, som kan udføres med borgeren, eller vejledning i, hvordan man kan guide en borger i en aktivitet. Opgaven er
terapeutisk vigtig i henhold til Servicelovens § 86 stk. 2.
Det er tilføjet at fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende kan varetage træningen under vejledning af klinisk underviser.
Egenbetaling til kørsel er ændret fra 12 kr. til 50 kr. pr. enkelt tur, jfr.
Byrådets beslutning ved vedtagelse af budget 2012.

Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Kvalitetsstandarden godkendes.
2. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet.
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Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Pkt. 1 og 2 anbefalet med ændringer. Sagen genoptages.

Kvalitetsstandard 2012 udkast

Journal nr.:
016969-2008

Sag nr. 17

Status på visitationer samt tilgang og
afgang i tilbud
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service

Administrationen skal løbende orientere Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
om udviklingen på visitationsområdet, om ventelisten til de forskellige sociale
tilbud, samt om bevægelserne - tilgang og afgang - indenfor botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud.
Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens §§ 103 - 108 stille de nødvendige tilbud til rådighed til personer under 65 år, som på grund af betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har
behov for dette.
Status på afgørelser truffet i Faglig Visitation i perioden 1. august 2011 - 31.
december 2011.
Lovområde Tilbudstype
Antal visitatiAntal personer på
oner
venteliste
§ 103
Beskyttet beskæftigel6
se
§ 104
Aktivitets- og sam3
værstilbud
§ 107/ 85
Midlertidigt ophold/
8
pædagogisk støtte i
hjemmet
§ 108
Varigt ophold i botil4
3
bud
Visitationer i alt andet halvår 2011
21
Bevægelse i brug af tilbud hen over året
Lovområde
Tilbudstype

§ 103
§ 104
§ 107/ 85
§ 108
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Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Midlertidigt ophold/
pædagogisk støtte i hjemmet
Varigt ophold i botilbud

Antal sager
juli 2011
126
65
92

Antal sager
ultimo
2011
125
64
99

90

90

Som det fremgår af status på visitationer, er ventelisten begrænset tiltre personer. Alle tre har specialiserede behov, og bor stadig hjemme hos forældrene.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Journal nr.:
002303-2012

Sag nr. 18

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Servicelovens § 101 samt Sundhedslovens § 142

Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet og offentliggøre den på kommunens hjemmeside, så borgerne kan finde de nødvendige informationer om kommunens
tilbud.
Administrationen har udarbejdet forslag til en kvalitetsstandard for misbrugsbehandlingen, som giver stofmisbrugere, pårørende og samarbejdspartnere
oplysning om kommunens tilbud.
Formålet med kvalitetsstandarden er at skabe synlighed og beskrive det aktuelle serviceniveau for kommunens tilbud på misbrugsområdet.
Kvalitetsstandarden skal revideres hvert 2. år og skal som minimum omfatte
en beskrivelse af de indsatsområder, der følger af Servicelovens § 101. Følgende indhold i kvalitetsstandarden skal beskrives:
• De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet.
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•

Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling.

•

Det overordnende mål for indsatsen, herunder de værdier og normer,
som indsatsen bygger på.

•

Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud, der
tilbydes.

•

Visitationsproceduren.

•

Behandlingsgaranti.

•

Muligheden for frit valg.

•

Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner.

•

Hvordan brugerinddragelsen sikres.

•

Reglerne for betaling for kost og logi m.v.

•

Information om sagsbehandling og klageadgang.

•

Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling.

•

Monitorering af indsatsen.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Ingen.

Indstilling:

Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at:
1. Udvalget godkender den udarbejdede kvalitetsstandard samt at denne
revideres om to år.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Bilag:
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Udvalget anbefaler den udarbejdede kvalitetsstandard med få redaktionelle
ændringer, og oversender sagen til Økonomiudvalg og Byråd til endelig godkendelse.

Bilag Kvalitetsstandard behandling af stofmisbrug

Journal nr.:
002910-2012

Sag nr. 19

Sundhed på tværs
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 119

Byrådet vedtog i juni 2007 en Sundhedspolitik for Frederikssund Kommune.
Sundhedspolitikken var ambitiøs, og det har ikke været muligt at opnå alle
mål. Det foreslås, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes en ny sundhedspolitik, men at der i stedet arbejdes med et handlingsaspekt for at få
sundhed udbredt i hele organisationen i forhold til den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.
I den nuværende sundhedspolitik er fokus for den borgerrettede indsats på
KRAM-faktorerne, altså Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
Der er iværksat borgerrettede tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse i
form af rygestopkurser, sundhedsbussen, blodtryksprojekt ligesom nationale
kampagner også er gennemført i Frederikssund Kommune. Derudover arbejdes der med sundhedsfremmende tiltag på andre forvaltningsområder i forskellig form, bl.a. som lokale initiativer.
I 2010 blev udarbejdet en landsdækkende sundhedsprofil med data fra hver
enkelt kommune. Sundhedsprofilen gentages ca. hvert 3. År, så det er muligt
at følge udviklingen i borgernes sundhed.
Rygning er den enkeltstående faktor, som har størst betydning for vores helbred, sygelighed samt død i negativ forstand. Rygning er den forebyggelige
risikofaktor, der resulterer i flest kroniske sygdomme i Danmark. Hjertekarsygdomme, kræft og kroniske lungesygdomme er de mest alvorlige følgesygdomme af rygning. Sundhedsprofilen for Frederikssund Kommune 2010 viser,
at 21 % er daglig-rygere. 77 % af rygerne vil gerne stoppe, 52 % ønsker
hjælp til at stoppe. Der gennemføres i dag rygestopkurser for borgerne, og
søgningen til kurserne er stigende.
Forekomsten af moderat og svær overvægt er steget markant inden for de
seneste årtier. Overvægt medfører øget risiko for udvikling af følgesygdomme
som type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, muskelskeletsygdomme og visse
kræftformer. Sundhedsprofilen viser, at næsten 50 % har moderat til svær
overvægt, at 35 % er fysisk inaktive, samt at 43 % benytter inaktiv transport,
dette gælder også når afstanden er kort.
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Borgernes sundhed har betydning for den kommunale økonomi, idet kommunen medfinansierer borgernes forbrug af indlæggelser, lægebesøg udgifter til
pleje og omsorg, ligesom der er afledte udgifter til sygedagpenge, pensioner,
manglende skatteindtægter m.v.
Borgernes hverdag skal kunne forenes med et sundt liv. I udgangspunktet vil
de fleste borgere ikke være i løbende kontakt med kommunens sundhedsafdeling. Borgerne er derimod i højere grad i kontakt med andre områder af den
kommunale drift - f.eks. skole-, ældre-, kultur-, eller jobcenterområdet. Det er
derfor vigtigt at de potentialer, der ligger i at integrere sundhed, der hvor
borgerne allerede er i kontakt med kommunen udnyttes. Indsatsen for at
etablere sunde rammer for borgerne handler om at ”gøre det sunde valg let”
ved at øge mulighederne for at træffe sunde valg eller ved at regulere borgernes adfærd. Med andre ord handler det om, at etablere strukturelle sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, hvor der er fokus på at integrere sundhedshensyn i driften af de forskellige forvaltningsområder.
Det foreslås at indsatsen i 2012 og 2013 fokuseres på rygning og motion/bevægelse, suppleret med kost i forhold til de mindste børn og særlige
målgrupper.
Udvalgsformændene har på 2 møder drøftet en handlingsrettet indsats på
sundhedsområdet, og det er aftalt, at sagen behandles i alle udvalg.
Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Ingen.

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Ældre- og sundhedschefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget,
at:
1. Udvalget drøfter forslag til indsatser og muligheder for at iværksætte
konkrete handlinger indenfor hvert enkelt fagudvalg.
2. Der i første halvår 2013 foretages en evaluering af sundhedsindsatser
på tværs.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:

Ad pkt.1. Udvalget har drøftet indsatser som: 1) Sundhedsbussen 2) "Branding" 3) Ud på skolerne og ungdomsuddannelserne 4) Udvikle motionstilbud til
svært overvægtige 5) Vægtstop kurser 6) Kampagner
Ad pkt. 2 Anbefalet.

Bilag:
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Sundhed på tværs

Journal nr.:
021867-2011

Sag nr. 20

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

•
•
•
•

Det nære sundhedsvæsen, herunder nøgletal
Status på den store rokade
Status på køkkenområdet
Årshjul.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
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Orienteringen taget til efterretning.

