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Sag nr. 38

Træningsenheden. Nøgletal 3. kvartal 2009

Journal nr.:

025461-2009

Lovgrundlag:

Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Antal modtagne genoptræningsplaner 3. kvartal 2009:
Der er i 3. kvartal 2009 modtaget 271 genoptræningsplaner, heraf 61
specialiserede. I september alene er der modtaget 101
genoptræningsplaner – det højeste antal nogensinde i en måned. 22
af disse var specialiserede.
De største diagnosegrupper indenfor almen ambulant genoptræning
er: knæ (38), hofter (33), rygge (20), skuldre (20), apopleksi (blodprop
i hjernen eller hjerneblødning) (17), hænder (15), ankler (13) og
brystkræftopererede kvinder (12).
Der holdes stadig øje med, at sygehusene følger snitfladekataloget,
således at patienter, som skal have tilbudt almen ambulant
genoptræning i kommunen, også sendes ud i kommunen til
genoptræning. Frederikssund Kommune er i dialog med sygehusene i
den nordlige del af Regionen vedrørende dette, da det har vist sig at
være et problem. Der vil fremadrettet ligeledes blive holdt øje med,
hvor længe den enkelte patient går til specialiseret genoptræning på
sygehuset.
De mærkbare flere genoptræningsopgaver i 3. kvartal er løst ved dels
en ansættelse af en vikar i nogle vakante timer og dels ved at øge
antallet på de enkelte hold.
Antal borgere genoptrænet efter Serviceloven:
Antallet af borgere ligger på niveau med antallet for 2. kvartal 2009. I
andet kvartal modtog 168 borgere i gennemsnit pr. måned
genoptræning efter Serviceloven. i 3. kvartal var antallet 169 borgere.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen kommentarer til orienteringssagen.
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Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Bilag:

Sammenligning 2007+2008+2009 til fremlæggelse 3. kvartal 09
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Sag nr. 39

Sundhedspolitikken 2007-2009, status og evaluering

Journal nr.:

012814-2009

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 26.juni 2007 en sundhedspolitik for Frederikssund
Kommune, og vedtog samtidig at sundhedspolitikken skulle revideres
hvert 4.år, når et nyt byråd var valgt.
Den nuværende politik har visionen: Frederikssund Kommune vil
skabe rammer, som giver borgerne lyst til at leve sundt.
Udover visionen er der vedtaget værdier og konkrete mål for arbejdet.
Af vedlagte bilag ses en status og evaluering af sundhedspolitikken
frem til efteråret 2009. Evalueringen er sket ved at
udviklingsafdelingen har bedt de enkelte fagområder om en vurdering
af egen indsats og opnåelse af de angivne mål.
Eftersom Frederikssund kommunes sundhedspolitik har været
operationaliseret i forholdsvis kort tid, må tilbagemeldinger og status i
rapporten vurderes i lyset heraf. Sundhedspolitisk sekretariat har haft
økonomiske ressourcer til at planlægge og gennemføre borgerrettede
aktiviteter, men den kommunale serviceramme sætter grænser for,
kommunens medarbejderressourcer og begrænser dermed også
omfanget af de opgaver, som sundhedspolitisk sekretariat kan arbejde
med. En vurdering af indsatsområder og målopfyldelse viser, at nogle
mål blev nået helt og fuldt, og andre ikke, hverken helt eller delvist.
Konklusionen er, at der er klart forbedringspotentiale, og at 2 år ikke
er nok til at implementere en sundhedspolitik, så den opleves som
vedkommende og som noget alle delområder i kommunen er
ansvarlige for. Evalueringen afsluttes med forslag til nye tiltag for
perioden 2010- 2014, tiltag der dækker såvel organisering af arbejdet,
forslag til indsatsområder og forslag til sundhedsfremmende og
forebyggelse på udførende niveau.
Det foreslås, at det nuværende udvalg evaluerer sundhedspolitikken
og kommer med anbefalinger til det nye udvalg.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi og Analyse har ingen kommentarer, da sagen ikke har
økonomiske konsekvenser.
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Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for
Økonomiudvalget og Byrådet at:
1. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter evalueringen og
anbefaler at sundhedspolitikken oversendes til fornyet
behandling i det nye fagudvalg i den kommende
byrådsperiode.

Tidligere
beslutninger:
Bilag:

Bilag til evaluering af sundhedspolitik 2009
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Sag nr. 40

Sund skole pilotprojekt 2010-2012

Journal nr.:

019235-2009

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget prioriterede på sit møde den
25. november 2008, særlige indsatsområder rettet mod børn og unge,
herunder tobaksforebyggelse og forebyggelse af overvægt hos unge,
med en skole som pilotprojekt.
Det har ikke, trods gentagne forsøg, været muligt at komme i et
forpligtende samarbejde med skolerne, hvorfor sundhedsafdelingen
har arbejdet med omformulering af pilotprojektet.
Det foreslås, at der i første omgang fokuseres på overvægt hos elever
i 5.-6. og 7. klasse, og udelukkende på de indsatser vi kan yde i
sundhedsafdelingen, uden anden inddragelse af skolerne end
information.
Det foreslås at udtage eleverne på de nævnte klassetrin på
Byvangsskolen og Lindegårdsskolen i Slangerup, herunder at lade
halvdelen af målgruppen være kontrolgruppe. Pilotprojektet vil
inddrage dataindsamling og intervention af fagområderne
sundhedsplejen, tandplejen, sundhedsbussen, terapeuter og
kommunallæger.
Det foreslås at pilotprojektet løber over 3 år, med følgende effektmål:
•
•
•

at forøge antallet af aktive og sunde børn
at sikre valide og sammenlignelige data om elevernes BMI,
kondition og tandsundhed
antallet af overvægtige elever er faldet væsentligt eller er som
minimum uforandret.

Projektet starter med indhentning af førmålinger i januar/februar 2010,
da de eksisterende data ikke er tilstrækkelige. Der planlægges med
en række aktiviteter, som alle skal være medvirkende til nedbringelse
af overvægten og øge børnenes aktivitet, se bilag for mulige
aktiviteter.
Budgettet for pilotprojektet vil være ca. kr. 400.000 (hvoraf de 150.000
forventes overført fra de afsatte midler til det oprindelige skoleprojekt
fra 2009 i aktivitetspuljen)
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Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da projektet
kan holdes inden for eksisterende budgetramme.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at:
1. Pilotprojekt sund skole godkendes.

Tidligere
beslutninger:
Bilag:

Sund skole pilotprojekt 2010-2012
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Sag nr. 41

Meddelelser

Journal nr.:

002465-2009

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