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Sag nr. 1

Sundhedsaftale mellem Frederikssund Kommune og Region
Hovedstaden godkendt

Journal nr.:

004837-2007

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 414 af 5.maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, samt Sundhedsstyrelsens
vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
2006.

Sagsfremstilling:

Ved Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftalen mellem
Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden i 2007, havde
Sundhedsstyrelsen en række bemærkninger der skulle indgå i
arbejdet med en revideret Sundhedsaftale. Den reviderede
Sundhedsaftale skulle indsendes til fornyet godkendelse i
Sundhedsstyrelsen inden 1. oktober 2008.
Sundhedsstyrelsen har i brev af den 28. november 2008 godkendt
den reviderede Sundhedsaftale.
Sundhedsstyrelsen skriver endvidere i sit svarbrev, at man er
opmærksom på, at der på nogle områder er behov for at videreudvikle
og justere på nogle af de nuværende krav til aftalernes form og
indhold.
Sundhedsstyrelsen vil derfor foretage en revision af den vejledning,
som vil danne grundlag for regionernes og kommunernes
udarbejdelse af 2. generationsaftalerne, som skal indsendes til
Sundhedsstyrelsen til godkendelse senest den 31. december 2010.
Regioner og kommuner vil blive inviteret til at bidrage til denne
revision
Brev fra Sundhedstyrelsen af den 28. november 2008.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget:
Tager orienteringen til efterretning.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm fraværende.
Taget til orientering.

Bilag:

Godkendt sundhedsaftale - Regionen af 28/11 08 .pdf
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Sag nr. 2

Høringssvar den ældre medicinske patient

Journal nr.:

020934-2008

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune modtog den 5. november 2008
høringsudkast til Plan for den ældre medicinske patient til høring.
Høringsfristen er den 9.februar 2009.
Den ældre medicinske patient som er i fokus i denne plan, er
kendetegnet ved at være over 65 år og ofte have flere samtidige
sygdomme, nedsat funktionsevne, behov for hjælp i hjemmet og
svage sociale netværk.
Udkastet har mange gode visioner og intentioner, der skal
efterfølgende arbejdes med konkrete handleplaner.
Udkastet kommer ind på følgende områder:
Visioner
Patienten i fokus
Samarbejde om et koordineret og integreret sundhedsvæsen
Et sundhedsvæsen på forkant
En effektiv hospitalsindsats
Demens
Medicin
Fysiske rammer
Psykiatri
Elektronisk kommunikation
Udmøntning af tværsektorielt samarbejde - organisering og metoder
Region Hovedstadens høringsmateriale er sammen med
Frederikssund Kommunes forslag til høringssvar vedlagt.
Sagen behandles ligeledes i Social- og ældreudvalget den 14. januar
2009

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet:
at vedlagte svar til Region Hovedstaden godkendes

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm fraværende
Høringssvaret tilrettes med de faldne bemærkninger.
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Regionens udkast til plan for den ældre medicinske patient
Forslag til høringssvar
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Sag nr. 3

Forslag til kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning for 2009

Journal nr.:

020929-2008

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling:

Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal
kommunen mindst èn gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for
kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Den tidligere kvalitetsstandard for 2008 er blevet tilrettet sprogligt.
Eneste ændring af serviceniveauet er under "Ydelsens omfang"
vedrørende borgere indlagt på midlertidigt døgnophold. I
kvalitetsstandarden for 2008 står: " Borgere indlagt på midlertidigt
døgnophold med henblik på genoptræning kan tilbydes daglig træning
på hverdage"
Sætningen er ændret til: " Borgere indlagt på midlertidigt døgnophold
med behov for genoptræning tilbydes træning 2-3 gange/ uge"
Det er ikke længere muligt at tilbyde daglig genoptræning, da der ikke
er tilstrækkelige personaleressourcer til stede.
Egenbetaling til kørsel er grundet almindelig takststigning steget fra 10
kr. til 11 kr.
Udkast til kvalitetsstandard for 2009 er vedlagt.

Bevilling:

Ingen er indeholdt i den budgetmæssige ramme for 2009

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Sektorbudget har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Kultur, sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget:
Drøfter kvalitetsstandarden inden den sendes i høring i ældrerådet og
handicaprådet

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Carsten Cederholm fraværende.
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Udkast til Kvalitetsstandard 2009
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Sag nr. 4

Meddelelser

Journal nr.:

020509-2008

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

Carsten Cederholm fraværende.
Besøg på Hjernecenter planlægges til torsdag 1-2 måneder frem.
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