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Journal nr.:
025513-2011

Sag nr. 21

Anlægsregnskaber 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, afsnit 7.2.
I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 535001 Køb af
hjælpemidler til godkendelse. De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, anfører at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr.
eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab.
For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver
ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i
årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.
Kommunens regler er fastsat i "Principper for Økonomistyring", der fastsætter
bundgrænsen for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber til 2 mio. kr. Ifølge
kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget, og
endelig godkendelse af anlægsregnskaberne foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i
fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at også regnskabsaflæggelsen
forelægges fagudvalgene.
Neden for fremgår anlægsbevilling, udgifter og mer-/mindreforbrug for anlægsprojektet.
Den negative afvigelse svarer til et mindreforbrug i forhold til den meddelte
udgiftsbevilling. Der knyttes endvidere bemærkninger til anlægsprojektet. Beløbene er
angivet i hele kr.
Anlægsprojekt
(nr. og
BevillingsdatoAnlægsbevillingRegnskab Afvigelse Bemærkninger
beskrivelse)
535001 Køb af
31.08.2011
hjælpemidler
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4.600.000 4.433.566

166.434

Tilbagekøb af
hjælpemidler fra
Zeeland Care.
Mindreforbruget
af bevillingen
skyldes en
nedjustering af
hjælpemidlernes
værdi ved
Zeeland Cares
endelige
opgørelse.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Denne sag har ingen økonomiske / budgetmæssige konsekvenser.
Økonomi har ingen bemærkninger.

Økonomichefen indstiller, at Social- og Ældre- og Sundhedsudvalget over for
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Anlægsregnskabet vedrørende tilbagekøb af hjælpemidler fra Zeeland Care
godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefalet.
Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til stede.
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Journal nr.:
003731-2012

Sag nr. 22

Kvalitetsstandarder for personlig og
praktisk hjælp m.v. 2012
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Lov om social service § 83 og 84, stk. 1.

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp skal godkendes årligt. I
år er foretaget en mere gennemgribende revision af kvalitetsstandarderne,
hvilket dels hænger sammen med Byrådets beslutning om ny
godkendelsesmodel, og dels de forestående udbud af ydelserne tøjvask og
indkøb.
Der er foretaget generelle ændringer af materialet, således at nogle af de
oplysninger der tidligere indgik i den samlede kvalitetsstandard fremover
indgår i kontrakterne med fritvalgsleverandørerne. Samtidig er der udarbejdet
folder til borgerne med generelle oplysninger, som suppleres med
kvalitetsstandarderne for ydelserne. I kvalitetsstandarden er der i
formuleringerne lagt vægt på, at der gives "støtte til" frem for "hjælp til" med
henblik på at understrege borgernes egen aktive deltagelse, og at hjælpen
gives som hjælp til selvhjælp. Derudover er der foretaget sproglige rettelser i
flere af kvalitetsstandarderne. Endelig er Ældre og Sundhed overgået fra
Fælles Sprog I til Fælles Sprog II ved vurderingen af borgernes
funktionsniveau. Det betyder, at der nu er 5 niveauer i vurderingen, og
beskrivelsen af niveauerne er ændret. Som udgangspunkt fastholdes, at kun
niveau 3 og 4 er berettiget til hjælp, mens niveau 2 i nogle tilfælde kan være
berettiget til hjælp og støtte eller til hverdagsrehabilitering.
Kravet til borgerne om kun at vælge én leverandør bortfalder, da det ikke er i
overensstemmelse med de forestående udbud af tøjvask og indkøb.
Udbud af ydelserne tøjvask og indkøb betyder, at det er hensigtsmæssigt at
flytte nogle sideydelser fra praktisk hjælp til personlig hygiejne og fra indkøb
til ernæring. Baggrunden er, at kommunen i forvejen kommer i hjemmet og
yder personlig hjælp, som ydelserne kan leveres i sammenhæng med.
Derudover er der foretaget mindre ændringer i enkelte ydelser.
Kvalitetsstandard vedr. medicin bortfalder, idet det er en sundhedslovsydelse.
Kvalitetsstandarden vedr. målrettede pædagogiske opgaver er ikke revideret,
men skal revideres i forbindelse med gennemførelse af hverdagsrehabilitering.
Aflastning og afløsning er ændret, så kvalitetsstandarden kun omhandler
afløsning, aflastning vil indgå i kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen,
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som forelægges på kommende møde. Følgende ydelser er ikke med:
Ophængning af vasketøj, vask i hånden og ærinder til posthus og bank.
Derudover ærinder til apotek, idet der lægges op til, at borgerne i hele
kommunen får leveret medicin fra apoteket, hvilket er en harmonisering af
serviceniveauet i kommunen.
Udbud af vasketøj og indkøb gennemføres i løbet af 2012, med kontraktstart
fra 1. december, ligesom der indgås nye kontrakter med
fritvalgsleverandørerne. På den baggrund er nogle af ændringerne i
kvalitetsstandarderne først gældende fra 1. december 2012. I den
mellemliggende periode videreføres de hidtidige kvalitetsstandarder med
justeringer, idet indførelse af Fælles Sprog II allerede er implementeret.
Ændringerne af kvalitetsstandarderne skal ses i et forløb, hvor der foretages
en revision med henblik på tilpasning nu, og i 2013 ændres til et nyt koncept.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling:

Ældre- og sundhedschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Kvalitetsstandarderne anbefales.
2. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
3. At der iværksættes en proces i 2. halvår 2012 med udarbejdelse af
nye kvalitetsstandarder med involvering af interessenter.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

1. Kvalitetsstandarderne anbefales med ændringer
2. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd
3. At der iværksættes en proces i september til december 2012 med
udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder med involvering af interessenter.
Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til
stede..

Bilag:
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Personlig og praktisk hjælp pjece bilag til SÆS 07.03.12
Kvalitetsstandard for Tøjvask 2012
Kvalitetsstandard for Rengøring 2012

Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
Kvalitetsstandard
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for
for
for
for
for
for
for
for

Personlig hygiejne 2012
Omsorg og kommunikation 2012
Målrettede pædagogiske opgaver 2012
Madservice 2012
Indkøb 2012
Ernæring 2012
Anden personlig hjælp 2012
Afløsning i eget hjem 2012

Journal nr.:
004915-2012

Sag nr. 23

Forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sundhedsloven.

I Sundhedsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden er
det aftalt at der arbejdes med at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og
genindlæggelser, som er til gene for borgerne, sygehuset og en unødvendig
udgift. Derudover indgår forebyggelse af indlæggelser i Handleplan for Ældre
under temaet Den ældre medicinske borger.
I april 2010 gik fem kommuner og to Hospitaler i Område Nord i Region
Hovedstaden sammen om at finde løsninger, der kan forebygge unødvendige
indlæggelser. De medvirkende kommuner er Allerød, Gribskov, Halsnæs,
Hillerød og Frederikssund, med de to hospitaler i Frederikssund og Hillerød
som samarbejdspartnere. Der deltager også repræsentanter fra de
praktiserende læger.
Sundhedsstyrelsen har udpeget seks diagnoser som forebyggelige. I projektet
handler det om at finde løsninger, der kan forebygge
indlæggelser/genindlæggelser, der skyldes lungebetændelse, urinvejsinfektion,
dehydrering, forstoppelse, KOL og fald.
I projektets indledende fase valgte man at gennemføre journal audits i
kommunerne og på hospitalerne. Der blev sat fokus på at afdække de
problemstillinger, der relaterer sig til samarbejdet mellem de to sektorer og
som har betydning for, at forebyggelige diagnoser ikke bliver opsporet og
forebygget i tide.
Analysen viste, at der i de konkrete tilfælde ikke var alternativer til en
indlæggelse. Borgerne var på indlæggelses tidspunkt så dårlige, at de skulle
indlægges, men samtidig blev det vurderet at indlæggelsen kunne være
undgået, hvis der var sket en tidlig indsats.
En lang række indlæggelsesforløb blev grundigt gennemgået. Der blev set på,
hvad der var sket i hjemmeplejen op til indlæggelsen, hvad der skete under
indlæggelsen og efter udskrivelsen.
De fem kommuner og to hospitaler har fra efteråret 2011 afprøvet 11
forskellige tiltag, blandt andet kommunal triage, hvor hjemmeplejen
systematisk følger op på små ændringer hos borgerne, som kan være tegn på
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begyndende sygdom.
Kommunal triage er inspireret af akutmodtagelsen på hospitalerne, hvor
patienterne bliver inddelt i farvekoder, efter hvor kritisk syge de er. I den
kommunale version er der tre farvekoder: Grøn= Borgerens normale tilstand.
Gul = Borgeren skranter. Rød = Borgeren er indlæggelsestruet.
Redskabet er meget enkelt og meget visuelt, for tiden har vi i Frederikssund
Kommune triagering som et pilotprojekt i hjemmeplejen i distrikt vest.
Projektet om at forebygge indlæggelser og genindlæggelser afsluttes i marts
måned 2012 efter en evalueringsfase, herefter tages stilling til implementering
af relevante tiltag.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen, da der ikke
er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til
stede.
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Journal nr.:
004503-2012

Sag nr. 24

Patientrettet forebyggelse - status
primo 2012
Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Patientrettet forebyggelse
Ifølge den gældende sundhedsaftale skal Frederikssund Kommune inden
udgangen af 2012 implementere forløbsprogram for KOL (kronisk obstruktiv
lungesygdom)og diabetes 2.
Der har gennem flere år været arbejdet med udviklingen af diabetes
programmet, og de sidste detaljer er nu på plads. Vi starter derfor i april 2012
det første forløb for diabetes patienter, som nu kan tilbydes et
rehabiliteringsforløb i kommunalt regi. Tilbuddet kræver hospitals- eller
lægehenvisning, hvorfor informationen og henvisningsproceduren formidles til
almen praksis og hospital.
Der arbejdes på, at kommunens eksisterende KOL tilbud tilpasses, så det
ligeledes lever op til de fastsatte standarder for KOL forløbsprogrammet.
Som et supplement til forløbsprogrammerne anbefales det, at der etableres et
tilbud om generel patientuddannelse. Tilbuddet genoptages nu og
patientuddannelsen ”lær at leve med kronisk sygdom” starter op medio marts.
Tilbuddet går på tværs af forskellige diagnoser og er ikke alene et tilbud til de
borgere, der modtager rehabiliteringstilbuddene for KOL og diabetes, men for
alle kronisk syge borgere og deres pårørende, som har behov for at blive
klogere på hverdagen med kronisk sygdom tæt inde på livet.
Der er således skabt et større fokus på den patientrettede forebyggelse, som
forventes at kunne være med til at forbedre sundhedstilstanden blandt
patienter ved at forbedre deres egen omsorgsevne og håndtering af deres
sygdom og hverdagen med kronisk sygdom.

Bevilling:

Økonomiske og
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Der kræves ingen bevilling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige

personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

konsekvenser.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til
stede.
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Journal nr.:
002458-2012

Sag nr. 25

Udbud af genbrugshjælpemidler
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Genbrugshjælpemidler skal udbydes, således at aftalen med de nye
leverandører kan træde i kraft pr. 1. juni 2012.
Udbuddet sker i regi af indkøbsfællesskab Nordsjælland.
Udbuddet bliver gennemført med tildelingskriteriet det "økonomisk mest
fordelagtige tilbud".
Udbud af hjælpemidler er fremsendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

Ingen
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller til Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Taget til efterretning.
Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til
stede.
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Journal nr.:
021867-2011

Sag nr. 26

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Følgende blev der orienteret om:
1) Udvalget afholder den 25. april kl. 19.00 i Elværket et offentligt møde, hvor
kommunens kerneydelser og leverancer til borgerne på det specialiserede
voksenområde drøftes.
2) Orientering fra bestyrelsesmøde i Egedal og Frederikssund
Hjælpemiddeldepot I/S. Der er indvielse den 7. maj 2012, kl. 15-17 på
Lysbrovej 3a, Allerød.
3) Det foreslås, at arrangement i samarbejde med Ældrerådet afholdes den
1.oktober 2012
4) Frivillighedsstedet
5) Regionsrådet afholder arrangement den 20. marts 2012, Lis Olsen deltager
6) Orientering om den store rokade og Østergården
Grethe Olsen (F), Kasper Andersen (O) og Kristian Moberg (V) var ikke til
stede.
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