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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Social- og
Sundhedsudvalgets møde
den 13. august 2018

-----

Mødelokale F 6, Rådhuset kl. 08.15

Referat

61 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)

62 Tandsundhedsplan 2018-2021

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget forelægges dette dagsordenspunkt med henblik på
at godkende det endelige forslag til Tandsundhedsplan 2018-2021.
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Overtandlæge Camilla Tardini deltager under dette punkt.

Baggrund
I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at udarbejde en analyse af Tandplejens
organisering og sundhedstilbud. Analysen blev foretaget af Konsulenthuset BDO.
Den mundede ud i forslag til, hvordan Tandplejens forebyggelses- og
sundhedstilbud fremadrettet skal organiseres, så borgerne får tilbud af høj
kvalitet, og Tandplejen drives så omkostningseffektivt som muligt. Der er indlagt
en rammebesparelse på 400.000 ler. fra 2018.

Sundhedsudvalget har siden januar 2017 drøftet organisering af Tandplejen på
følgende møder:

• Januar 2017: godkendte kommissorium for analysen og tidsplan (sag nr. 6)
• April 2017: godkendte en revideret tidsplan for analysearbejdet (sag nr. 34)
• December 2017: drøftede analysen af Tandplejen og besluttede at oversende sagen til Social- og
Sundhedsudvalget med henblik på at kvalificere materialet yderligere (sag nr. 108)

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i februar 2018 blev det besluttet, at
udarbejde en tandsundhedsplan (sag nr. 7). Frederikssund Kommune har ikke
tidligere haft en politisk godkendt tandsundhedsplan.

På mødet drøftede udvalget muligt indhold, og en tids- og procesplan for
udarbejdelse af tandsundhedsplanen blev godkendt. På Social- og
Sundhedsudvalgets møde i juni 2018 blev udvalget præsenteret for et forslag til
Tandsundhedsplan 2018-2021. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring i
Tandplejen, forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet og skolebestyrelser.
Høringsperioden løber fra 12. juni til 30. juli 2018.
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Høring
Der er modtaget i alt 6 høringssvar. Administrationen har gennemgået
høringssvarene, som er overvejende positive i forhold til at Frederikssund
Kommune får en politisk besluttet tandsundhedsplan. Vedlagt sagen er en
oversigt over de emner, som er adresseret i høringssvarene. Initiativet vedr.
indkaldeintervaller på 24 måneder adresseres i hovedparten af alle høringssvar,
hvor der udtrykkes bekymring for tandsundheden og ulighed i sundhed.
Tandplejen har udarbejdet en uddybet kommentar til indkaldeintervaller på 24
måneder:

Generelt ses der en markant forbedring af tandsundheden blandt børn og unge,
sammenlignet med tidligere. Indkaldeintervallerne fastsættes på baggrund af
børn og unges aktuelle tandsygdomsstatus sammenholdt med tandlægens
vurdering af risikoen for at udvikle ny tandsygdom. Generelt på landsplan har 1015 % af børn og unge så god en tandsundhed og er så dygtige til at varetage egen
tandsundhed, at der er lav risiko for at udvikle ny tandsygdom på 24 måneder. På
langt de fleste børn og unge vurderes et indkaldeinterval på 18 måneder som
passende. Tandplejens tidlige og generelle indsat overfor sårbare børn og unge
samt børn og unge med aktiv tandsygdom, er en sideløbende og individuelt
tilrettelagt indsats, der fortsætter uændret. Tandplejen har desuden særlig fokus
på årgange som vi erfaringsmæssigt ved, har en større risiko for udvikling af ny
tandsygdom, ex. ved indtag af sukker- og syreholdige drikke. Forat øge
fortroligheden og samarbejdet mellem borgerene og tandplejen er det vigtigt at
forældre involveres i varetagelsen af deres børns tandsundhed og kommer med
deres børn til tandlægen.

Indkaldeintervallerne fastsættes efter patienternes behov, således at der opnås en
rationel udnyttelse af begrænsede ressourcer. Herved opnås en bedre fordeling af
ressourcer til de børn og unge der har størst behov. I øvrigt kan nævnes at de
privat praktiserende tandlæger er underlagt de samme lovgivningsmæssige
retningslinjer samt faglige anbefalinger som den kommunale tandpleje.
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Lokal-MED i Tandplejen adresserer i deres høringssvar at tandsundhedsplanen
ikke sikrer personalets kompetenceudvikling. I indledningen til
tandsundhedsplanen står der, at for at understøtte implementeringen af
anbefalingerne i tandsundhedsplanen vil Tandplejen udarbejdes en
kompetenceudviklingsplan bl.a. i samarbejde med Sundhedsplejen. Denne
kompetenceudviklingsplan vil også skulle indeholde indsatser, der sikrer udvikling
af fagligheden i tandplejen.

Høringssvarene har ikke ført til konkrete ændringer i tandsundhedsplanen. Det
endelige forslag til Tandsundhedsplan 2018-2021 er vedlagt.

Et overblik over høringssvarene kan ses i den vedhæftede oversigt eller læses i fuld
længde i det vedhæftede bilag.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Tages til efterretning.

Økonomi
Tandsundhedsplanen vurderes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser, idet
serviceniveau og organisering ikke ændres. Økonomiske konsekvenser af en
ændret organisering i Tandplejen behandles i sag nr. 63 på samme møde for
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udvalget. Økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i serviceniveau for
Specialtandplejen og Omsorgstandplejen vil blive behandlet i respektive
kvalitetsstandarder.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Godkende Tandsundhedsplan 2018-2021.

Beslutning
Tandsundhedsplanen godkendt.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)
» Tandsundhedsplan 2018-2021 endelig
• Qversiot over modtagne høringssvar vedr tandsundhedsplan
• Samlet indkomne høringssvar vedr tandsundhedsplan
62 Forslag til klinikstruktur for Tandplejen

Sagsfremstilling
Med denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget forslag til ny
klinikstruktur for Tandplejen i Frederikssund Kommune med henblik på at
udvalget beslutter en ny klinikstruktur og sender i høring.
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Overtandlæge Camilla Tardini og konsulent Sedsel Niemann Gyldenløwe deltager
under punktet. Under punktet gennemgås et powerpoint-oplæg som indeholder
de væsentligste pointer fra det vedlagte notat.

Baggrund
I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at udarbejde en analyse af Tandplejens
organisering og sundhedstilbud. Analysen blev udarbejdet af Konsulenthuset BDO.
Den mundede ud i forslag til, hvordan Tandplejens forebyggelses- og
sundhedstilbud fremadrettet skal organiseres, så borgerne får tilbud af høj
kvalitet, og Tandplejen drives så omkostningseffektivt som muligt. Der er indlagt
en rammebesparelse på 400.000 ler. fra 2018.

Sundhedsudvalget har gennem det seneste t/2 år drøftet organiseringen af
Tandplejen på følgende møder:

• Januar 2017: godkendte kommissorium for analysen og tidsplan (sag nr. 6)
• April 2017: godkendte en revideret tidsplan for analysearbejdet (sag nr. 34)
• December 2017: drøftede analysen af Tandplejen og besluttede at oversende sagen til Social- og
Sundhedsudvalget med henblik på at kvalificere materialet yderligere (sag nr. 108)
• Februar 2018: drøftede udvikling af serviceniveau og kvalitet i tandplejen og besluttede, at
udarbejde en tandsundhedsplan (sag nr. 7).
• Juni 2018: godkendte at forslag til Tandsundplan 2018-2022 blev sendt i høring i bl.a.
daginstitutioner og skolebestyrelser (sag nr. 52).

Med Tandsundhedsplanen har Social- og Sundhedsudvalget sat en tydelig retning
for udviklingen af faglighed og kvalitet i Tandplejen de kommende år. Samtidig er
der fastsat et ensartet serviceniveau for brugerne af Tandplejens tilbud (se sag om
Tandsundhedsplane 2018-2021 indeværende udvalgsmøde). For at en del af
anbefalingerne i Tandsundhedsplanen kan udmøntes, forudsætter det, at
organiseringen af Tandplejen ændres.
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I analysen fra BDO indgår anbefalinger til at omlægge klinikstrukturen fra de
nuværende fem klinikker til færre klinikker. Analysen indeholder anbefalinger til to
overordnede modeller:

1. En ny klinikstruktur med tre klinikker, hvor to af de nuværende klinikker lukkes, eller
2. En ny klinikstruktur med etablering af én central klinik.

Med udgangspunkt heri er der udarbejdet fem konkrete forslag til en ny
klinikstruktur for Tandplejen i Frederikssund:

Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Forslag 5 -

Lukning af Jægerspris og Skibby
Lukning af Jægerspris og Trekløver
Lukning af Ådalen og Jægerpris
Lukning af Slangerup og Jægerspris
Etablering af én ny stor fælles klinik

Forslag 1-4 er konkrete forslag til en tre-klinikstruktur og forslag 5 vedrører
beslutning om en én-klinikstruktur. I forslag 1 og 2 bibeholdes de specialiserede
funktioner på de nuværende matrikler, mens forslag 3 og 4 indebærer at hhv.
Tandreguleringen og Specialtandplejen flyttes. For alle forslag gælder, at det
forudsættes, at Specialtandplejen og Omsorgstandplejen organisatorisk samles på
en klinik. Alle 5 forslag er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Notatet beskriver
indledningsvis den nuværende organisering, herunder varetagelse og placering af
de specialiserede funktioner, samt fordele og ulemper ved en ændret
klinikstruktur med hhv. tre og én klinik. Afslutningsvist præsenteres de fem forslag
til en ændret klinikstruktur.
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Beslutningen om enten en én-klinik eller en tre-klinikstruktur indgår i
handlingskataloget til Budget 2019 (forslag nr. 009 og oio). Som supplement til
forslaget om en én-klinikstruktur er der endvidere udarbejdet et forslag om en
mobiltandklinik (forslag nr. on).

En mobil tandklinik
Social- og sundhedsudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til en
mobil tandklinik. Forslaget, som er et udvidelsesforslag, indgik i det materiale, som
blev fremlagt på Byrådets budgetseminar den 19.-20. juni 2018. Indkøb afen mobil
tandklinik koster 1,2-1,5 mio. ler. og 800.000 ler. i årligt drift.

Høring
Efter behandling i Social- og sundhedsudvalget sendes forslag til ny klinikstruktur i
Tandplejen i Frederikssund Kommune i høring i Lokal-MED i Tandplejen, samt alle
skolebestyrelser og bestyrelser for dagtilbud. Høringsbrevet er vedlagt som bilag.

Høring af forslag til ny klinikstruktur finder sted i perioden 14. august til 14.
september 2018 og ligger derfor i høringsperioden for det samlede budget 2019,
som også indeholder forslag om færre klinikker i tandplejen. Social- og
sundhedsudvalget forelægges på møde den i. oktober 2018 høringssvar til den
klinikstruktur, der er sendt i høring og en tids- og procesplan for implementering
af ny klinikstruktur i Tandplejen. For forslag 1-4 gælder, at den nye struktur kan
implementeres primo 2019, mens forslag 5 kræver nyetablering afen klinik og
derfor tidligst vil kunne realiseres fra 2020.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.
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Høringssvar Handicaprådet:
Handicaprådet har ingen kommentarer.

Økonomi
I budgetforliget for 2017 blev det besluttet at udarbejde en analyse af Tandplejens
organisering og sundhedstilbud, og der blev udmøntet en årlig besparelse på
400.000 ler. fra 2018 og frem. Såfremt klinikstrukturen forbliver uændret kan
Tandplejen som udgangspunkt ikke indfri besparelsen.
Jævnfør sagsfremstillingen vurderes forslag 1-5 at have følgende økonomiske
konsekvenser:
l.ooo ler.

Forslag 1

Forslag 2

Forslag 3

Forslag 4

Forslag 5

Anlægsudgifter

lOO

lOO

2.500

500

12.00018.000

Driftsudgifter

-550

-550

-550

-550

-1.050

Driftsudgifter er estimeret på baggrund af BDO's analyse af Tandplejen. Det
bemærkes, at rammebesparelsen på 400.000 ler. forventes indfriet under alle
forslag til ændret klinikstruktur, således at der ved forslag 1-4 årligt forventes en
yderligere besparelse på 150.000 ler. og ved forslag 5 en yderligere besparelse på
650.000 ler. i forhold til nuværende budget. Anlægsudgifter er anslået og vil skulle
kvalificeres yderligere, når et forslag er besluttet. Såfremt de anslåede
anlægsudgifter herved ændres markant, bør beslutningen bekræftes på ny.
Såfremt der etableres en mobil tandklinik, anslås det at medføre yderligere
anlægsudgifter på 1,2-1,5 mio. ler. samt årlige driftsudgifter på 800.000 ler.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:
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i. Anbefale i-2 af forslagene til ny klinikstruktur i Tandplejen i Frederikssund
Kommune, som sendes i høring.

Beslutning
Social- og sundhedsudvalget anbefaler model 2 sendes i høring.

Fraværende:
Kristian Moberg (V).
• Notat vedr, forslag til ændret klinikstruktur
• Flørina af forslag til nv klinikstruktur i Tandplejen
• Bilag i. Frigørelse af bygninger
• BDO-rapport
6a Sundhedspolitikkens årsplan 2018

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på endelig
godkendelse af Sundhedspolitikkens årsplan for 2018.

Baggrund
Forslag til temaer i sundhedspolitikkens årsplan for 2018 blev behandlet i Socialog Sundhedsudvalget i marts 2018, hvorefter sagen blev sendt i høring i alle
fagudvalg. På udvalgsmødet i maj behandlede Social- og Sundhedsudvalget et
forslag til årsplanen for 2018 med de prioriterede temaer rygning, alkohol og
overvægt samt indkomne høringssvar (møde i Social- og Sundhedsudvalget 7. maj
2018, sag nr. 46). Social- og Sundhedsudvalget ønskede i den forbindelse, at
målene i årsplan 2018 blev gjort mere målbare, og at der blev udarbejdet effektmål
for indsatsområderne under temaet rygning.
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Sundhedspolitikkens årsplan for 2018 vedlægges nu til udvalgets endelig
godkendelse (bilag 1). Årsplanen er bygget op omkring temaerne rygning, alkohol
og overvægt. For hvert tema er der opstillet konkrete indsatser med tilknyttede
mål, som knytter sig til sundhedspolitikkens målsætninger. For temaet rygning er
der udarbejdet effektmål med tilhørerende indikatorer (bilag 2).

Kampagner der understøtter sundhedspolitikkens årsplan 2018
I oktober 2017 blev det daværende Sundhedsudvalg forelagt en sag om
Sundhedsstyrelsens kampagne for forebyggelse af rygestart "But Why", som løber
fra 2017-2020 (møde i Sundhedsudvalget 3. oktober 2017, sag nr. 94). Det fremgik
af sagen, at udvalget i 2018 ville blive orienteret om, hvordan Frederikssund
Kommune understøtter kampagneindsatsen i 2018.

Sundhedsstyrelsens tobakskampagne understøtter Sundhedspolitikkens
målsætning om at reducere antallet af nye unge rygere og vil blive
landsdækkende promoveret efter skolernes sommerferie (efteråret 2018).
Sundhedsområdet vil bl.a. sikre synlighed på skolerne og Campus ved ophængning
af kampagneplakater, samt ved aktiv anvendelse af de digitale elementer fra
kampagnen via kommunens digitale kanaler som bl.a. Facebook, hjemmeside mv..
Sundhedsområdet vil tage initiativ til en dialog med Campus om deres muligheder
og ønsker ift. yderligere understøttelse af kampagnen. Der vil endvidere blive
arbejdet på at synliggøre kampagnen på kommunens infoskærme.

Sundhedsstyrelsen afvikler ligeledes i efteråret 2018 en alkoholkampagne. I lighed
med 2017, er alkoholkampagnen i 2018 målrettet unge mellem 16-20 år (se sag nr.
79, Sundhedsudvalgets møde 12. september 2017). Kampagnen vil køre i ugerne
40-42. Sundhedsområdet vil i lighed med tobakskampagnen synliggøre
alkoholkampagnen aktivt på kommunes digitale platforme. Administrationen vil
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herudover afsøge mulighederne for, at Campus ønsker at indgå i et tættere
samarbejde, med mulighed for at arrangere fælles initiativer til at synliggøre
kampagnen lokalt på Campus.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
Tages til efterretning.

Økonomi
Dagsordenpunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet prioriterede
indsatser implementeres af eksisterende bevillinger på sundhedsområdet.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget godkender Sundhedspolitikkens årsplan for 2018.
2. Orienteringen om understøttelse af nationale kampagner i 2018 vedr. alkohol og rygning tages
til efterretning.
Beslutning
Social- og sundhedsudvalget godkendte indstillingens punkt i og tog indstillingens
punkt 2 til efterretning.

Fraværende:
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Kristian Moberg (V)
• Årsplan 2018 - endelig
• Effektmål oq indikatorer, rydning, årsplan 2018 - endelig
65 Godkendelse af beskyttet beskæftigelsestilbud

Sagsfremstilling
I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til godkendelse af et
privatdrevet beskyttet beskæftigelsestilbud efter servicelovens

s 103.

Baggrund
Et beskæftigelsestilbud efter servicelovens

s 103 er målrettet borgere, som på

grund af betydelig nedsat funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Frederikssund Kommune modtog medio 2017 en ansøgning om oprettelse af
Beskæftigelsestilbuddet Parkteatret - et privat beskæftigelsestilbud efter
servicelovens

s 103. Ansøger driver i forvejen virksomheden Parkteatret ApS,

beliggende på adressen Jernbanegade 21 i Frederikssund, og ønsker at oprette
Beskæftigelsestilbuddet Parkteatret som en selvstændig del af virksomheden.
Ansøger forventer, at tilbuddet kommer i drift i løbet af vinteren 2018/2019.

Det er Frederikssund Kommune, der som beliggenhedskommune skal godkende
tilbuddet og føre det generelle driftsorienterede tilsyn. Herunder skal
Frederikssund Kommune oprette og godkende tilbuddet på Tilbudsportalen.

Hvad ansøges der om?
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Målgruppen for Beskæftigelsestilbuddet Parkteatret vil være borgere på 18-65 år
med udviklingshæmning, medfødt hjerneskade eller erhvervet hjerneskade.

Der ansøges om at oprette seks pladser med mulighed for en merindskrivning på
to ekstra pladser.

Som ramme for beskæftigelsestilbuddet omfatter Parkteatret biograf og teater
med tilhørende faciliteter som billetsalg og kiosk, toiletter og cafe.

Beskæftigelsestilbuddet vil udbyde to forskellige arbejdsområder:
Køkken/rengøring og pedelarbejde. Begge områder vil arbejde med
kundebetjening i det omfang, den enkelte bruger ønsker og magter det.

I beskæftigelsestilbuddet vil der være mulighed for opkvalificerende kurser på
forskellige arbejdsgange. Det kan være pengehåndtering, kundebetjening,
rengøring, håndtering af madvarer, opfyldning i kiosk, skilteproduktion,
vedligeholdelse af udearealer med videre. Dette arbejde vil foregå i samarbejde
med det øvrige personale, og mens biografen er i drift.

Arbejdsopgaverne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte brugers behov.
Der vil således være fokus på at skabe gunstige rammer og udfoldelsesmuligheder
for den enkeltes udvikling og mestring af eget liv.

Udover de praktiske arbejdsopgaver tilbydes samtalebaseret undervisning, der
kommer omkring emner som arbejdsidentitet, hygiejne eller planlægning af
indkøb.
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Beskæftigelsestilbuddet vil få egen bestyrelse, og der vil blive ansat to
medarbejdere med relevante kompetencer. Den ene af disse vil - udover det
brugerrettede arbejde - skulle varetage ledelses- og administrative opgaver.

Godkendelsesramme
Da der ikke foreligger en nærmere lovgivningsmæssig ramme for godkendelse af
tilbud efter servicelovens jr 103, har administrationen valgt at lægge sig op ad
Socialtilsynets godkendelsesramme og kvalitetsmodel for botilbud efter
serviceloven.

Med hensyn til krav til revision af regnskaber har administrationen rådført sig med
kommunens revisionsfirma, som har anbefalet, at Frederikssund Kommune stiller
tilsvarende krav til tilbuddet, som gælder for tilbud omfattet af socialtilsyn. Dét
betyder, at kommunens godkendelse af tilbuddet forudsætter, at tilbuddets
økonomi er gennemsigtig og bæredygtig, ligesom tilbuddets økonomi skal være
klart adskilt fra den øvrige virksomheds økonomi.

Disse krav er - sammen med øvrige krav og betingelser for godkendelsen nærmere beskrevet i vedlagte godkendelsesrapport af 28. juni 2018.

Godkendelsesrapporten er et resultat af den godkendelsesproces, der har pågået
mellem ansøger og administrationen. Rapporten indeholder således en
gennemgang af de oplysninger, Frederikssund Kommune har modtaget i form af
dokumenter samt skriftlig og mundtlig dialog med ansøger.

Godkendelsesrapporten har været sendt i høring hos ansøger, som ikke havde
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faktuelle rettelser eller bemærkninger til rapporten.

Godkendelsesprocessen afsluttes med administrationens indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget, som træffer beslutning om godkendelse.

Det fremgår af godkendelsesrapporten, at administrationen - på baggrund af de
oplysninger, administrationen har modtaget i løbet af godkendelsesprocessen har vurderet, at det er sandsynligt, at ansøger vil kunne levere den fornødne
kvalitet i opgaveløsningen, når tilbuddet kommer i drift.

Godkendelse og tilsyn
Frederikssund Kommune skal ikke forholde sig til, om der er behov for tilbuddet,
ligesom kommunen ikke er forpligtet til at benytte tilbuddet.

Godkendelsen effektueres ved optagelse på Tilbudsportalen, og Frederikssund
Kommune er forpligtet til fremover at føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddet.
Flerunder vil administrationen årligt skulle godkende budget og regnskab. Budget
for tilbuddet er vedlagt sagen.

Sagen er sendt i høring i Flandicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Fløringssvar Flandicaprådet:

• Overordnet set er det positivt at oprette et beskæftigelsestilbud, som fremstår både meningsfuldt og
relevant for den påtænkte målgruppe (udviklingshæmmede, hjerneskadede)
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• Det er ligeledes positivt at arbejdsopgaverne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte brugers
behov. Handicaprådet lægger også vægt på, at tilbuddet vil have fokus på ”at skabe gunstige
rammer og udfoldelsesmuligheder for den enkeltes udvikling og mestring af eget liv. ” Endelig
indebærer tilbuddet også undervisning til deltagerne udover de praktiske arbejdsopgaver, som
vurderes at være nyttige og række udover tilbuddet.
• Handicaprådet er dog betænkelig over at en så forholdsvis lille arbejdsplads skal kunne rumme fra 6
- 8 deltagere - særligt set i lyset af, at der alene påtænkes ansat 2 medarbejdere med de rette
kompetencer PÅ DELTID (hhv. 24 og 30 timer ugentligt).
Rådet anbefaler derfor, at der sikres tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere til at instruere og
vejlede deltagerne, så der kan blive tale om en reelle udfoldelsesmuligheder og udvikling for den
enkelte deltager.

Økonomi
Dagsordenpunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Ældre- og Socialchefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Beskæftigelsestilbuddet Parkteatret godkendes som et beskyttet beskæftigelsestilbud efter
servicelovens § 103 på det grundlag, som er beskrevet i godkendelsesrapporten af 28. juni
2018.

Beslutning
Social- og sundhedsudvalget godkendte indstillingen.

Fraværende:
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Kristian Moberg (V)
• Godkendelsesrapport Beskæftiaelsestilbuddet Parkteatret 28. juni 2018
• Budget for det beskyttede beskæftigelsestilbud Parkteatret
66 Opsamling på fællesmøde vedrørende handicap- og psvkiatripolitik

Sagsfremstilling
I denne sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget administrationens opsamling
på fællesmøde den 28. juni 2018 mellem Social- og Sundhedsudvalget,
Handicaprådet, Ældrerådet og bruger-/pårørenderådene omkring ønsker til
Frederikssund Kommunes kommende handicap- og psykiatripolitik. På denne
baggrund opfordres udvalget til at udvælge de temaer, der skal arbejdes med
fremadrettet. Udvalget bliver desuden bedt om at tage stilling til, hvorledes øvrige
fagudvalg skal inddrages i processen omkring udarbejdelsen af handicap- og
psykiatripolitikken.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 5. februar 2018 en revideret
procesplan for udarbejdelse afen handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund
Kommune. Procesplanen var med forbehold for ændringer, da det
erfaringsmæssigt kan vise sig, at der opstår behov for, i løbet af en så omfattende
proces, at revidere tidsplanen.

Opsamling på fællesmøde
Den 28. juni 2018 afholdt Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet
og bruger-/pårørenderådene fællesmøde, hvor ønsker til handicap- og
psykiatripolitikken blev drøftet. Handicaprådet havde forud for mødet ytret ønske
om en inddragelse af Ældrerådet, hvorfor Ældrerådet blev inviteret til at deltage.

Med udgangspunkt i et oplæg fra administrationen drøftede mødets parter
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følgende indholdspunkter:

•
•
•
•

Værdigrundlag
Vision
Indsatsområder
Målsætninger

Mødedeltagerne blev inddelt i fire grupper, og hver gruppe skulle inden for hvert
indholdspunkt prioritere tre temaer, der er særligt vigtige for handicap- og
psykiatripolitikken. Generelt giver mødedeltagernes prioriteringer et forholdsvis
klart billede af, hvilke tre temaer under hvert indholdspunkt, der bør inddrages i
politikken. Administrationen anbefaler derfor, at de tre temaer, som er prioriteret
flest gange under hvert indholdspunkt udvælges, og danner grundlag for det
videre arbejde med handicap- og psykiatripolitikken.

Mødedeltagernes prioritering af målsætninger er dog mindre entydig. Attraktive
tilbud om STU og beskyttet beskæftigelse samt attraktive bo-, aktivitets- og
samværstilbud blev begge prioriteret to gange. Administrationen finder det derfor
relevant at slå disse to målsætninger sammen til én målsætning om at have
attraktive tilbud til hele borgerens liv.

Administrationen anbefaler således, at følgende temaer udvælges til det videre
arbejde med politikken:

Værdigrundlag

• Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at
bevare deres identitet
• Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne
valg, og uafhængighed af andre personer
• Lige muligheder
Vision

• Høj faglighed
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• Borgerne skal leve et liv på egne præmisser
• Der skal være en sammenhængende indsats
Indsatsområder

• Forebyggelse og sundhed
• Frivillighed og netværk
• Bolig
Målsætninger

• Selvstændighed via genoptræning og vedligeholdelse af funktioner
• Attraktive tilbud til hele borgerens liv
• Bæredygtighed - både økonomisk og faglig

Der er en sammenhæng mellem mødedeltagernes prioriterede temaer under
værdigrundlag, vision, indsatsområder og målsætninger, nemlig selvstændighed.
Høj faglighed hos medarbejdere og en sammenhængende indsats kan
eksempelvis medvirke til at skærpe arbejdet med forebyggelse og sundhed samt
bidrage til at skabe bæredygtige og attraktive tilbud til hele borgerens liv, hvorved
borgeren får de bedste betingelser for at leve et selvstændigt liv på egne
præmisser. Administrationen vurderer således, at de tre mest prioriterede temaer
under hvert indholdspunkt kan danne grundlag for en sammenhængende
handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune.

Mødedeltagerne holdt sig generelt tæt til administrationens oplæg, men tilføjede
bl.a., at det er afgørende at kommunens tilbud er både fagligt og økonomisk
bæredygtige. I notatet Opsamling på fællesmøde vedr. handicap- og
psykiatripolitik kan det ses, hvilke temaer grupperne prioriterede. Notatet og
administrationens oplæg er vedlagt sagen som bilag.

Inddragelse af øvrige fagudvalg
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Grundet handicap- og psykiatripolitikkens vidtrækkende målgruppe, er det
relevant at inddrage øvrige fagudvalg i tilblivelsen af politikken. Der er i forvejen
vedtaget en bred inddragende proces, hvori der planlægges temamøde i Byrådet,
cafémøde for interessenter og en offentlig høringsperiode.

Det er administrationens vurdering, at de øvrige fagudvalg i den vedtagne proces
har mulighed for at have indflydelse og være medbestemmende omkring
handicap- og psykiatripolitikken. Administrationen foreslår derfor, at de øvrige
fagudvalg inddrages via temamøde i Byrådet, cafémøde og høringsperiode.

Temamødet i Byrådet finder sted den 31. oktober 2018.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
Den 28. juni 2018 afholdt Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Ældrerådet
og bruger-/pårørenderådene fællesmøde, hvor ønsker til handicap- og
psykiatripolitikken blev drøftet. Handicaprådet havde forud for mødet ytret ønske
om en inddragelse af Ældrerådet, hvorfor Ældrerådet blev inviteret til at deltage.
Mødedeltagerne udarbejdede punkter til værdigrundlag, vision, indsatsområder
samt målsætninger.
Ældrerådet bakker op om de indstillede temaer for psykiatri- og
handicappolitikken.

Høringssvar Handicaprådet:
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Det fremgår af dagsordenen, at sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Rådet har
dog endnu ikke haft mulighed for at få en FÆLLES drøftelse af oplægget til
handicap- og psykiatripolitik - da rådets møde den 9. august blev aflyst. Punktet
drøftes på Handicaprådets møde den 30. august med henblik på en fælles
drøftelse af Handicaprådets holdninger og prioriteringer.

Hvis det ikke er muligt at afgive høringssvar EFTER Handicaprådet næste
ordinære møde den 30. august foreslås det, at følgende 3 punkter tilføjes som NYE
punkter til administrationens oplæg:

Handicaprådet har følgende forslag til NYE input:

Vision:
"Frederikssund kommunens indsats på handicap- og psykiatriområdet skal bygge
på DIALOG mellem den enkelte borger og dennes pårørende, Handicaprådet og
brugerorganisationerne"
Begrundelse:
Det er vigtigt at få indskrevet den handicappede borgers familie ind i politikken i
erkendelse af, at de pårørende er en vigtig ressource i borgerens liv - og at der er
størst recovery, når de pårørende inddrages.

Indsatsområder:
"Uddannelse og beskæftigelse: at en borger trods funktionsnedsættelse kan få en
uddannelse og et arbejde"
Begrundelse:
Formålet med indsatsen er, at gøre borgeren i stand til at få eller bevare
tilknytningen til uddannelse/arbejdsmarkedet.
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Målsætninger:
"Opkvalificering af jobcentre gennem systematisk efteruddannelse og målrettede
kursusforløb for medarbejderne, så de kender handicappede og psykisk syges
særlige udfordringer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og kan give
målrettet støtte til den enkelte borger."

Økonomi
Dagsordenpunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Ældre- og Socialchefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Udvalget godkender, at administrationen arbejder videre med de prioriterede temaer for
handicap- og psykiatripolitikken.
2. Udvalget inddrager øvrige fagudvalg i processen med handicap- og psykiatripolitikken via
temamøde i Byrådet, cafémøde og høringsperiode.

Beslutning
Ift. indstillingens punkt i godkendt, idet udvalget ønsker begrebet
"bæredygtighed" erstattet med "balance".

Ift. indstillingens punkt 2 godkendte udvalget denne, og understreger i den
sammenhæng at den videre proces med udarbejdelsen af handicap- og
psykiatripolitikken skal inddrage alle interessenter i arbejdet.

Fraværende:
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Kristian Moberg (V)

• Notat: Opsamling på fællesmøde vedr, handicap- oq psykiatripolitik
• Procesplan for handicap- oq psykiatripolitik - juni 2018
• Qplæo til fællesmøde vedr, ønsker til handicap- oq psykiatripolitik
62 Proces for revision af kvalitetsstandarder for 2oiq

Sagsfremstilling
Udvalget forelægges i denne sag en orientering om arbejdet med revision af
kvalitetsstandarder på henholdsvis ældre- og sundhedsområdet og det
specialiserede socialområde for 2019.

Kvalitetsstandardernes formål
Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for borgere og medarbejdere,
hvilket serviceniveau, som politikerne har vedtaget i Frederikssund Kommune.
Kvalitetsstandarderne indeholder således information til borgerne om den støtte,
de kan forvente at få fra kommunen, og er samtidig et arbejdsredskab for
kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser.

En kvalitetsstandard beskriver, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive
visiteret til en ydelse, ligesom den tydeliggør, hvad ydelsen indeholder. Derudover
fungerer kvalitetsstandarderne som et overordnet politisk, økonomisk og
administrativt styringsværktøj i Frederikssund Kommune:

Politisk styringsværktøj
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• Kvalitetsstandarderne er en formidling af kommunens politiske målsætninger på hhv. ældre- og
socialområdet.
• Kvalitetsstandarderne fastlægger Frederikssund Kommunes serviceniveau for støtte til borgerne og
anvendes af byrådsmedlemmerne til at følge op på, om borgerne modtager den politisk fastsatte
støtte, som de er berettigede til, for eksempel gennem tiifredshedsundersøgeiser.

Økonomisk styringsværktøj

• Kvalitetsstandarderne skal danne grundlag for budgetlægningen, således at afsatte ressourcer står
mål med omkostningerne ved realisering af kommunens serviceniveau.

Administrativt styringsværktøj

• Kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for kommunens visitatorer og rådgivere til bevilling af
ydelser.
• Kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for kommunale og private leverandører som udfører.

Den konkrete anvendelse af kvalitetsstandarder i Frederikssund er mere
uddybende beskrevet i vedlagte notat Kvalitetsstandarder - formål og
anvendelse.

Tidsplan og proces
Ifølge lov om social service skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje
og træning en gang årligt. Administrationen har påbegyndt arbejdet med revision
af kvalitetsstandarderne, der forventes fremlagt til godkendelse i december 2018.

Aktuelt er administrationen ved at skrive kvalitetsstandarderne igennem og i
denne proces bliver der indarbejdet forslag til justeringer, som forelægges til
behandling på henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Velfærdsudvalgets
møder i oktober 2018. Det materiale, der fremlægges for udvalgene vil være
opbygget på en sådan måde, at det tydeligt fremgår hvor der foreslås ændringer.
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Efter denne førstebehandling sendes materialet i høring i perioden fra den 2.
oktober til den 9. november 2018 hos Ældrerådet, Handicaprådet og
beboer-/pårørenderådene på socialområdet.

Efter høringen vil materialet igen blive behandlet på Social- og
Sundhedsudvalgets og Velfærdsudvalgets møder i december 2018 med henblik på,
at udvalgene anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at
kvalitetsstandarderne på henholdsvis ældre- og sundhedsområdet og det
specialiserede socialområde for 2019 godkendes. Tidsplanen for revision af
kvalitetsstandarder er vedlagt sagen som bilag.

Opmærksomhedspunkter
Revisionen af kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i en række
opmærksomhedspunkter, der er blevet rejst i det forgangne år. Det primære fokus
er optimering af sprog og terminologi således, at kvalitetsstandarderne bliver
mere tydelige og tilgængelige. Dette fokus skyldes, at kvalitetsstandarderne
anvendes som redskab for medarbejderne, men samtidig skal være forståelige for
borgerne.

Derudover er der bl.a. fokus på midlertidige pladser og antallet af opholdstyper,
konsekvensrettelser som følge af ændret bloktilskud,
kommunikationshjælpemidlersamt revision af visitationen til plejeboliger. Den
samlede oversigt over opmærksomhedspunkter for revision af
kvalitetsstandarderne er vedlagt sagen som bilag.

Plan for revision af kvalitetsstandarder for 2020
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I 2018 foregår en række udviklingsprojekter, som kan danne grundlag for en større
revision af kvalitetsstandarderne. En ny ældre- og værdighedspolitik for
Frederikssund Kommune er under udarbejdelse, hvilket naturligt vil påvirke de
overordnede rammer for kvalitetsstandarderne. Tilsvarende vil implementeringen
af Fælles Sprog III og det nye omsorgssystem, Cura, aflede refleksion og
opmærksomhedspunkter for kvalitetsstandarderne fremadrettet. Samtidig er
arbejdet med en handicap- og psykiatripolitik også under udarbejdelse.
Administrationen vurderer derfor, at en gennemgribende revision af
kvalitetsstandarderne med fordel vil kunne iværksættes, når ældre- og
værdighedspolitikken er udarbejdet og det nye fagsystem er taget i anvendelse.

En gennemgribende revision kan bl.a. bidrage til større gennemsigtighed og
forståelse for borgerne i forhold til de politisk definerede serviceniveauer. Samtidig
vil en sådan revision kunne kvalificere kvalitetsstandarderne yderligere som
arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, og de private leverandører som
kommunen samarbejder med.

Administrationen vil derfor ultimo 2018 afsøge mulighederne for at tilrettelægge
en mere gennemgribende revision af kvalitetsstandarderne for 2020. Vil blive
forelagt Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Afdelingsleder for Visitationen Rikke Barnholdt Hansen deltager på mødet under
dette punkt.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
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Udvalget forelægges i denne sag en orientering om arbejdet med revision af
kvalitetsstandarder på henholdsvis ældre- og sundhedsområdet og det
specialiserede socialområde for 2019.
Efter denne førstebehandling sendes materialet i høring i perioden fra den 2.
oktober til den 9. november 2oi8hos Ældrerådet, Handicaprådet og
beboer-/pårørenderådene på socialområdet
Ældrerådet ser frem til at få kvalitetsstanderne i høring.

Høringssvar Handicaprådet:
Tages til efterretning p.t. men afventer det endelige materiale kan fremlægges.

Økonomi
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, idet det forudsættes, at evt.
økonomiske konsekvenser vurderes i forbindelse med revision af de enkelte
kvalitetsstandarder.

Indstilling
Ældre- og Socialchefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende:
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Kristian Moberg (V)

• Opmærksomhedspunkter vedr, kvalitetsstandarder for 201Q
• Tidsplan for revision af kvalitetsstandarder for 201Q
• Notat Kvalitetsstandarder- formål oa anvendelse
68 Én indaana til forebyaaelsestilbud i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 "Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere
med kronisk sygdom". Med afsæt i disse anbefalinger vil Frederikssund Kommune
skabe én indgang til kommunens forebyggelsestilbud. Social- og
Sundhedsudvalget orienteres med denne sag om arbejdet med implementering af
anbefalingerne.

Arbejdet med at skabe én indgang til kommunens sundhedstilbud er en del af den
igangværende omstilling af sundhedstilbuddene på Sundhedsområdet.
Omstillingen indebærer, at der i langt højere grad skal ske en aktiv inddragelse af
borgere og pårørende i beslutninger om indsatser og tilbud. Samtidig skal der
arbejdes langt mere systematisk med effektvurdering og opfølgning på vores
indsatser.

Én indgang - sundhedssamtalen
Som noget nyt indføres et tilbud, en "Sundhedssamtale", hvor en
sundhedsprofessionel i tæt samarbejde med borgeren, sammensætter et
individuelt forløb ud fra borgerens forventninger, behov og ressourcer. De
praktiserende læger henviser dermed ikke længere til konkrete
forløbsprogrammer, men til en Sundhedssamtale. I Frederikssund Kommune er
det tanken, at samtalen varetages af et tværfagligt forebyggelsesteam bestående
af fx sygeplejersker og terapeuter, og at alle borgere i forløbet tilknyttes en
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sundhedsvejleder, som er borgerens kontaktperson gennem hele forløbet.
Sundhedsvejlederen varetager løbende opfølgning og afslutning på det samlede
forløb.

I efteråret 2018 afprøver Sundhedsområdet en række redskaber i
Sundhedssamtalen med borgerne, som er udviklet af Esbjerg Kommune og VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Redskaberne
understøtter en helhedsorienteret tilgang med aktiv borgerinvolvering og
omfatter bl.a. et samtalehjul og et skema til systematisk afdækning af faktorer
som livsstil, trivsel, ønsker og forventninger mv.

Målretning af tilbud
Sundhedssamtalen erstatter forløbsprogrammerne. Borgeren kan blive henvist fra
egen læge, fra hospitalet eller vælge selv at henvende sig til kommunen med
ønske om en Sundhedssamtale eller andre forebyggelsestilbud.

Anbefalingerne åbner mulighed for forskellige tilbudsformer, eksempelvis
individuelle tilbud målrettet sårbare borgere, supplerende vejledning via sms og
telesundhed eller holdundervisning. Implementering af Sundhedssamtalen er
dermed samtidig en anledning til at justere og målrette kommunens
forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har i foråret 2018 udsendt nye, opdaterede
forebyggelsespakker, som vil blive inddraget i arbejdet med at gennemgå de
enkelte tilbud. Social- og Sundhedsudvalget vil i i. kvartal 2019 får forelagt et
samlet overblik over forebyggelsestilbuddene med forslag til justeringer og
beskrivelse af de enkelte tilbuds kvalitets- og serviceniveau.

Opfølgning og samarbejde med civilsamfundet
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Sundhedssamtalen og det efterfølgende forløb er struktureret sådan, at alle
borgere får en evalueringssamtale ved afslutningen af det samlede forløb.
Samtalen vil indeholde en opsamling på forløbet, og kommer bl.a. ind på
målsætninger og borgerens selvvurderede udbytte af forløbet, tilbagemelding til
involverede aktører, herunder læge, samt overgang til aktiviteter i foreninger og
civilsamfund. Sundhedsområdet har et velfungerende samarbejde med en række
frivillige tilbud og patientforeninger i Frederikssund Kommune.
Sundhedsvejlederne vil have fokus på at etablere et endnu tættere samarbejde
omkring borgernes overgange til tilbud i patientforeninger, idrætsforeninger,
aftenskoler, brugerstyrede centre mv.

Organisering og tidsplan for arbejdet
Der er nedsat en styregruppe for arbejdet med implementering af
Sundhedssamtalen med deltagelse fra Sundhedsområdet samt Ældre- og
Socialservice. Kommissorium forstyregruppens arbejde er vedlagt til orientering.

Det samlede koncept for modtagelse, afklaring, indsats og afslutning af
borgerforløbene pilottestes i efteråret 2018. Konceptet vil blive forelagt til Socialog Sundhedsudvalgets orientering i 4. kvartal 2018. De nye arbejdsgange vil blive
implementeret i. januar 2019.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
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Arbejdet med at skabe én indgang til kommunens sundhedstilbud er en del af den
igangværende omstilling af sundhedstilbuddene på Sundhedsområdet.
Omstillingen indebærer, at der i langt højere grad skal ske en aktiv inddragelse af
borgere og pårørende i beslutninger om indsatser og tilbud.
Ældrerådet tager status for én indgang til kommunens sundhedstilbud til
efterretning og vil følge udviklingen.

Høringssvar Handicaprådet:

• Handicaprådet ser det som positivt, at arbejdet med at skabe én indgang til kommunens
sundhedstilbud indebærer mere aktiv inddragelse af såvel borgere som pårørende.
• Endelig har Handucaorådet noteret sig, at sundhedsvejlederne vil have fokus på at etablere et
endnu tættere samarbejde omkring borgernes overgang til tilbud i patientforeninger,
idrætsforeninger, aftenskoler, brugerstyrede centre med videre.
Med disse kommentarer tager Handicaprådet status for arbejdet til efterretning.
Handicaprådet afventer resultatet af pilottesten.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at
aktiviteterne kan afholdes under eksisterende budget på sundhedsområdet.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Status for arbejdet med implementering af Sundhedssamtalen til borgere med kronisk
sygdom tages til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
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Fraværende:
Kristian Moberg (V)

• Kommissorium for Den afklarende samtale oa Forebvaaelsestilbud SSU aua 2018
6q Synlige sundhedstilbud til borgerne i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget forelægges med denne sag en status for arbejdet
med at synliggøre og målrette kommunens sundhedstilbud over for borgerne.
Sagen er en opfølgning på beslutningen om at lukke kommunens sundhedsbus fra
2017 (Sundhedsudvalgets møde den 27. april 2017, sag nr. 47).

Arbejdet med at synliggøre kommunens sundhedstilbud er en central del af den
igangværende omstilling på Sundhedsområdet. Omstillingen indebærer, at der i
langt højere grad skal ske en aktiv inddragelse af borgere og pårørende i
beslutninger om indsatser og tilbud, hvilket er afspejlet i mål og ambitioner for
Sundhedsområdet samt sundhedspolitikkens bærende principper. Samtidig skal
der arbejdes langt mere systematisk med effektvurdering og opfølgning på vores
indsatser med henblik på, at vi løbende opnår kvalitetsforbedringer og i sidste
ende bedre sundhed for borgerne.

Styrket synlighed af kommunens sundhedstilbud
Borgerne i Frederikssund Kommune skal vide, at kommunen tilbyder en række
forebyggende sundhedstilbud og skal nemt kunne finde information om tilbud,
som er relevante. Et særligt fokus er kommunikationen målrettet de borgere, der
har det største behov for støtte og hjælp.
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I efteråret 2018 styrkes kommunikationen bl.a. ved, at sundhedsområdet får et nyt
fælles grafisk udtryk, som skal anvendes på områdets plakater, pjecer og andet
skriftligt materiale.

Derudover har området styrket fokus på at fortælle de gode historier fra
hverdagen, som understøtter kendskab og tillid til sundhedstilbuddene.
Eksempelvis har Lokalavisen i foråret 2018 bragt en historie om en borger med
slidgigt, som er blevet inspireret til at starte en selvtræningsgruppe efter endt
forløb i Træningsenheden.

Én indgang til kommunens sundhedstilbud og målrettede, temabaserede
arrangementer
Fra i. januar 2019 etableres én indgang til kommunens forebyggelsestilbud
gennem en sundhedssamtale med borgerne (se særskilt sag på samme
dagsorden). For borgerne vil én indgang gøre det lettere at få et overblik over
kommunens tilbud og indsatser. Det bliver også lettere at få råd og vejledning om
tilbud, aktiviteter og frivillige foreninger i nærområdet. Dette understøttes af
pjecer, postkort og plakater.

Sundhedsområdet afholder løbende målrettede, temabaserede arrangementer for
borgere med kronisk sygdom, herunder bl.a.

• tre årlige KOL-cafeer i samarbejde med Halsnæs kommune og Lungeforeningen
• Et årligt temamøde vedr. kræft (tema i 2017: kræft, parforhold og seksualitet).
• Temamøder med skiftende indhold. I 2017 har der været afholdt et arrangement om kvinder og
overgangsalder.
Arrangementerne er som udgangspunkt åbne for alle, og annonceres via lokale
medier, hjemmeside mv.
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Sundhedsområdet støtter herudover løbende op om nationale kampagner mv.
med udvalgte, lokale aktiviteter, hvor borgerne kan møde kommunens
sundhedspersonale. Eksempelvis har en diætist, sygeplejerske og terapeut fra
kommunen i 2017 medvirket i et lokalt arrangement i forbindelse med Verdens
Diabetesdag, hvor borgerne bl.a. kunne få en snak om diabetes og risikoen for at
udvikle sygdommen.

Kvalitetsudvikling og øget effekt af kommunens sundhedstilbud
Med udvikling og implementering af Effektregnskabet på Sundhedsområdet (se
særskilt sag på samme dagsorden) er der sat fokus på løbende
kvalitetsforbedringer og i sidste ende bedre sundhed for borgerne. Målet er at
sikre systematisk opfølgning på effekten af tilbud og indsatser, herunder
borgerens egne forventninger og vurdering af forløbet.

Sundhedsområdet arbejder samtidig med at udvikle forebyggelsestilbuddene, med
særlig fokus på at målrette indsatserne til de borgere, der har det største behov.
Et eksempel herpå er udviklingen af indsatsen vedr. de forebyggende
hjemmebesøg, hvor sundhedsområdet i foråret 2018 har afprøvet kollektive
arrangementer for de 75-årige og +8o-årige borgere. Arrangementerne medvirker
til at generelle budskaber om forebyggelse og sundhed når ud til flere ældre
borgere, samtidig med at de ressourcer, der bruges på besøg i hjemmet, kan
koncentreres til de sårbare borgere (se sag nr. 69 på møde i Social- og
Sundhedsudvalget n. juni 2018).

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Handicaprådet:
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Tages for nærværende til efterretning, men der skal meget PR omkring dette
emne, og hermed er det ikke nok, at der henvises til kommunens hjemmeside. Der
må noget konkret til et. gennem oplysning i dagspressen og de hustandsomdelte
lokalaviser.

Økonomi
Dagsordenpunktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Orientering vedr. synlige sundhedstilbud tages til efterretning.
Beslutning
Social- og sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)

70

Effektvurderina oa opfølgning på sundhedstilbud

Sagsfremstilling
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Som en del af Sundhedspolitikkens årsplan for 2017 blev det besluttet, at skærpe
fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering af de
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunen (Møde i
Sundhedsudvalget 3. januar 2017, sag nr. 5).

Social- og Sundhedsudvalget orienteres med denne sag om status for arbejdet.

Nyt koncept for arbejdet med effektvurdering og opfølgning: Effektregnskabet
Indsatserne i Sundhedspolitikken baseres så vidt muligt på viden om, hvad der
virker, dvs. skaber værdi for vores borgere. Med udgangspunkt i årsplanen for 2017
har Sundhedsstaben udviklet og afprøvet et koncept, kaldet Effektregnskabet, for
arbejdet med opfølgning og effektvurdering af sundhedsindsatser. Formålet med
effektregnskabet er, at skabe størst mulig effekt for borgerne, når de modtager et
af kommunens sundhedstilbud som fx rygestop eller træning.

Effektregnskabet anvendes af medarbejderne i tilrettelæggelsen og
kvalitetsudvikling af sundhedstilbuddene. Arbejdet med effektregnskabet er
dermed en del af omstillingen på sundhedsområdet ift. planlægning og opfølgning
og med et styrket fokus på evidensbaserede indsatser og løbende justering og
tilpasning af tilbuddene.

Til Effektregnskabet hører konceptbeskrivelse, vejledning, samt en række
støttematerialer. Effektregnskabet er bygget op i fire hoveddele:
1.

Baggrund for indsatsen (navn, organisatorisk placering, strategisk afsæt).

2.

Hvad skal indsatsen føre til, for hvem og hvordan? (formål, målgruppe,

aktiviteter).
3.

Det vil vi måle, og sådan vil vi måle det (effektmål, indikatorer, målemetoder).
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4.

Opfølgning på effektmål (målopfyldelse år i, år 2, år 3 mv.).

Effektregnskabet er vedlagt som bilag til sagen.

Status på afprøvning og implementering af Effektregnskabet
Konsulenter i Sundhedsstaben har fra efteråret 2017 introduceret ledere og
udvalgte medarbejdere på hele Sundhedsområdet til Effektregnskabet og trænet
dem i brugen heraf. Indtil videre er der udvalgt 1-2 indsatser for hvert område,
som er beskrevet og følges i Effektregnskabet. Ambitionen er, at Effektregnskabet
på sigt indgår som en integreret del af sundhedsområdets årshjul, og at der årligt
følges op på indsatsernes effektmål i årsplanerne for Sundhedspolitikken.

Status på erfaringer med anvendelsen af Effektregnskabet

Eksempel fra Sundhedsplejen:
I Sundhedsplejen har Effektregnskabet bl.a. været benyttet til et forløb for mødre
med efterfødselsreaktion. Her gav arbejdet med Effektregnskabet anledning til at
styrke fokus på kvantitative data. På den baggrund har de involverede
sundhedsplejersker afprøvet en metode, hvor mødrene scorer deres humør i
begyndelsen af hver gruppesession. Sundhedsplejerskerne oplever, at scoringen
giver et godt billede af mødrenes aktuelle trivsel og den forbedring, der sker i
løbet af gruppeforløbet. Det seneste forløb for mødre viser at deres humør i
gennemsnit er steget fra 3,0 til 5,0 i løbet af de fem måneder forløbet har varet.
Effektregnskabet har således bidraget til at udvikle indsatsen for mødre med
efterfødselsreaktion samtidig med, at der indsamles data, der kan vise indsatsens
effekt.
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Eksempel fra Rehabiliteringsafdelingen:
På Rehabiliteringsafdelingen blev Effektregnskabet brugt til planlægningen af
indsatser, der skal forebygge urinvejsinfektion, fald og lungebetændelse og der
blev fastsat effektmål om at reducere forekomsten af disse. I valget af indikatorer
blev der lagt vægt på, at der på en overskuelig måde kunne indsamles tidstro data
om effekten af de iværksatte indsatser. Data indsamles på en papirkalender, hvor
personalet markerer hver gang en borger falder, får lungebetændelse eller
urinvejsinfektion. Disse data viser nu, en faldende forekomst af urinvejsinfektion
(fra 2,2 til 0,7 per uge) og lungebetændelse (fra 0,4 til o,i per uge), mens
forekomsten affald er steget en smule (fra 5,7 til 5,9 per uge). Den tidstro
dataindsamling giver synlighed om resultaterne og mulighed for at justere
indsatserne fx i forhold til fald. Det virker motiverende for medarbejderne og
indsatserne i sig selv.

Proces for udrulning af Effektregnskabet
I 2018 vil der være fokus på at anvende Effektregnskabet for de indsatser, der
prioriteres i Sundhedspolitikkens årsplan 2018.

Effektregnskabet er udviklet som et generisk koncept og kan anvendes på andre
områder end sundhed. Effektregnskabet stilles til rådighed for implementering på
kommunens øvrige velfærdsområder.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar Ældrerådet:
Som en del af Sundhedspolitikkens årsplan for 2017 blev det besluttet, at skærpe
fokus på implementering.
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Ældrerådet tager status for effektvurdering og opfølgning på sundhedstilbud til
efterretning.

Høringssvar Handicaprådet:
Tages til efterretning.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Sagen tages til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)

• Bilag Effekt op dokumentation af indsatser SSL)
ZL Status på Frikommuneforsøaet én plan for en sammenhængende indsats
sammen med borgeren
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Sagsfremstilling
Allerød, Ballerup, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Flalsnæs,
Flelsingør og Flillerød er godkendt som frikommunenetværk under overskriften
'Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren'. Flerefter har
netværket fået godkendt en række paragraffritagelser, der gør det nemmere at
arbejde målrettet med fælles handleplaner og sammenhængende indsatser for
borger med komplekse og tværgående problemstillinger.

I november 2017 blev Uddannelsesudvalget, Sundhedsudvalget, Vækstudvalget,
Økonomiudvalget og Byrådet orienteret om Frederikssund Kommunes
organisering af frikommuneforsøget, som formelt startede op i. januar 2018.

I det fælles Frikommunenetværk er der nu udarbejdet en midtvejsstatus, der
beskriver aktiviteter, udvikling og foreløbige resultater af Frikommunenetværkets
og de enkelte kommuners arbejde med Frikommuneforsøget. Notatet er vedlagt
som bilag.

Nedenfor fremgår en kort uddybning af de foreløbige erfaringer med forsøget i
Frederikssund Kommune.

I Frederikssund Kommune har forsøget været i gang i et halvt år. De 32 unge, der
lige nu indgår i forsøget, er løbende overgået til projektet i løbet af denne periode,
idet de enkelte unge har skulle afgive samtykke til at indgå i frikommuneforsøget.
Det er endnu ikke muligt at aflæse konkrete resultater af forsøget i forhold til, om
de unge får en bedre hjælp til at gennemføre uddannelse og få styrket helbred og
trivsel. Men det opleves blandt de ledere og medarbejdere, der driver projektet, at
en fælles handleplan og et fælles rådgiverteam samt myndighedsansvar på tværs
af Servicelov og Beskæftigelseslov betyder, at de unge får en mere
sammenhængende indsats end de ellers ville have fået. Eksempelvis er man
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begyndt at afprøve kombinationer af socialpædagogisk støtte med
uddannelsesrettet støtte, når en ung har behov for begge dele, så støtten kan
udføres afen og samme person.

De foreløbige erfaringer med forsøget viser dog også, at det giver nogle
udfordringer at arbejde på denne måde, når organisation og systemer er baseret
på sagsbehandling og indsatser opdelt efter lovområder. Det gælder blandt andet
IT-understøttelse, budgetopdeling, interne arbejdsgange og behov for
kompetenceudvikling i tværfagligt samarbejde og tværgående ledelse.
Frikommuneforsøget "en plan for en sammenhængende indsats" indgår i det
lovforberedende arbejde til "sammenhængsreformen", som regeringen forventes
at præsentere i løbet af efteråret.

Politisk behandling
Sagen sendes til orientering i Uddannelsesudvalget, Social- og sundhedsudvalget,
Vækstudvalget og Økonomiudvalget.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar
sendes til udvalget hurtigst muligt.

Høringssvar Handicaprådet:
Ingen kommentarer.

Økonomi
Dagsordenpunktet haringen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til drift af
fælles frikommunesekretariat samt fælles kompetenceudviklingsdage ( io o .o o o
ler. årligt) finansieres indenfor den administrative ramme.
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Indstilling
Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed fremsender sagen til
orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)

• Midtvejsstatus Frikommuneproiektet én plan
j2 Meddelelser

Sagsfremstilling

• Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
• Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og beboer-/pårørenderåd den 3.
september 2018 klokken 17-19.
• Program for fælles temamøde vedr. det nære sundhedsvæsen og akutområdet den 5. september
2018 vedlægges til orientering.
• Reception i anledning af bofællesskabet Egeparkens 30 års jubilæum den 14. september 2018
klokken 13-16. Invitation vedlagt.
• Politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde den 15. november 2018 kl. 15 -18
• Invitation fra Brugerrådet i Livskilden. Besøg den 16, august kl. 16.30 - 17.30.
• Orientering om udbud af tøjvask.

Beslutning
Udvalget ønsker at flytte Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. september
2018 til kl. 15.
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Notat om udbud af tøjvask blev udleveret til udvalgets medlemmer.
Meddelelserne taget til efterretning.

Fraværende:
Kristian Moberg (V)
• Program temamøde
• Eoeparken

september 2018

års jubilæum invitation

• Saosliste Social- oo Sundhedsudvalget 2018 Bilag til Social- oo
Sundhedsudvalgets møde

auoust 2018

• Politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde
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