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Sag nr. 32

Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008-2009

Journal nr.:

023013-2009

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Kommunallægerne har i forbindelse med udskolingsundersøgelserne i
kommunens 9. klasser, årgang 2008/2009, gentaget
spørgeskemaundersøgelsen fra sidste år, suppleret med en egentlig
helbredsundersøgelse.
Undersøgelsen er tilsvarende lavet i 10 andre kommuner, hvilket giver
mulighed for dels sammenligning af data på tværs af kommunerne og
dels iværksættelse af fælles tiltag.
Resultaterne er fra 406 unge i Frederikssund kommune, som indgår i
en samlet database med 3704 unge tværkommunalt. Svarprocenten i
kommunen var 98%.
Spørgsmålene de unge er stillet er indenfor følgende kategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trivsel i skolen
Selvvurderet helbred
Atopi (samlebetegnelse for allergi, høfeber, astma og eksem)
BMI
Motionsvaner
Kost
Rygning
alkohol (misbrug)

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at de unge er glade for skolen. 9092% synes vældigt godt, ganske godt eller nogenlunde om at gå i
skole.
Selv om andelen, der ikke trives i skolen er mindre end 10 %, skal det
dog nævnes, at det er næsten dobbelt så mange af Frederikssund
kommunes elever, som i det samlede materiale.
Samtalerne med de unge, sammenholdt med besvarelserne i
spørgeskemaet, viser fortsat en social skævhed med hensyn til kost-,
motion-, ryge-, alkohol og andre vaner.
Det er især de samme unge mennesker der trækker statistikken ned
på en række områder.
Denne gruppe bør der sættes ind overfor.
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Sammenlignet med de 10 andre kommuner i undersøgelsen,
er kommunens unge i front med hensyn til de ryger mere, drikker mere
og vejer mere, det sidste er dog blevet mindre siden sidste år.
Bevilling:

Ingen.

Budget og Analyse har ingen bemærkning.
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udskolingsprofilen sendes til Opvækst- og Uddannelsesudvalget med
henblik på kommentar i forhold til opnåelse af sundhedspolitikkens
mål.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag:

Sundhedsprofil udskoling årgang 2008-2009
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Sag nr. 33

Træningsenheden. Nøgletal 2. kvartal 2009

Journal nr.:

022380-2009

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Antal modtagne genoptræningsplaner 2. kvartal 2009:
Der er i 2. kvartal modtaget 209 genoptræningsplaner, hvilket er et
mindre fald i antallet på 30 i forhold til 1. kvartal.
Af de 209 genoptræningsplaner er der modtaget 44 specialiserede
genoptræningsplaner.
Det er et fald på 4 i forhold til 1. kvartal. Det betyder, at antallet af
specialiserede genoptræninger på sygehusene, er faldende.
Antal patienter der er genoptrænet pr. måned ligger meget højere end
i tilsvarende periode i 2008 og ser ud til at have stabiliseret sig i de
sidste 5 måneder.
Antal borgere genoptrænet efter Serviceloven:
Antallet ligger stadig under niveau i forhold til 2008, selvom der de
sidste måneder har været en stigning.
Stigningen skønnes at være et øget antal henvisninger fra
praktiserende læger, de forebyggende medarbejdere og visiterende
sygeplejersker.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag:

Bilag. Sammenligning 2007+2008 + 2009 til fremlæggelse 2. kvartal
09
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Sag nr. 34

Meddelelser

Journal nr.:

002464-2009

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

Orientering om det fortsatte arbejde med etablering af sunde tilbud for
skolebørn.
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