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Sag nr. 26

Anden generation Sundhedsaftaler

Journal nr.:

010472-2009

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af den 24.juni 2005, Sundhedsloven, med ændringer af
den 12.juni 2008.
Bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om
sundhedskoordineringsudvalg og sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling:

Sundhedsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Region
Hovedstaden i revideret form er godkendt af Sundhedssstyrelsen den
28. november 2008.
Arbejdet med 2. generations sundhedsaftaler er nu gået i gang, disse
skal forhandles i første ½ år af 2010 og indsendes til
Sundhedsstyrelsen inden udgangen af 2010. Der har gennem de
sidste måneder pågået et embedsmandsarbejde med forslag til emner
i den kommende Sundhedsaftale. Disse forslag er drøftet med alle 29
kommuner, ligeledes på embedsmandsplan.
KKR (kommunernes kontakt råd) har behandlet forslagene til emner
og den 20. maj 2009 udsendt oplæg til politisk drøftelse. Resultatet og
anbefalingerne fra drøftelserne skal sendes tilbage senest 15.
september 2009.
KKRs forslag vedlægges til drøftelse.

Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget og Analyse har ingen kommentarer, da sagen ikke har
økonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller at Sundheds- og
forebyggelsesudvalget drøfter vedlagte emneforslag og anbefaler til
økonomiudvalg og byråd at:
1. Godkende forslag til emner i næste Sundhedsaftale.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget drøftede oplægget og indstillede de i bilaget foreslåede
emner til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
Pia Adelsteen deltog ikke under dette punkt.

Bilag:

Sundhedsstrategi_brev.pdf
Oplæg
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Temadrøftelse
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Sag nr. 27

Status tandplejen juni 2009

Journal nr.:

016168-2009

Lovgrundlag:

Lov nr. 546 af 24. juni 2005, Sundhedsloven med ændringer af 12.juni
2008. Bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007 om tandpleje.

Sagsfremstilling:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget har den 8. juni 2009 bedt om en
orientering om følgende punkter:
1. Hvor er de enkelte klinikker placeret og hvor mange brugere
har de?
2. Hvordan sikres det, at børnene kommer til undersøgelse, hvis
de udebliver?
3. Hvordan er tandstatus pt. og hvilke udfordringer ser
tandplejen?
Der er ialt 10820 børn i den kommunale tandpleje. 130 patienter i
specialtandplejen og 210 ældre i omsorgstandplejen. Fordelingen af
børn på de forskellige klinikker ses af vedlagte bilag.
Der har de sidste tre år, været øget fokus på udeblivelser i tandplejen
og det er især børn i alderen 1-3 år og unge i alderen 16-17 år der har
stor udeblivelse. Der er igangsat et forsøg hvor der sendes en SMS til
børnenes forældre og de unge, hvor vi gør opmærksom på tiden hos
tandplejen. Dette har forbedret fremmødet, men langt fra
tilfredsstillende. Der er igangsat et projekt med inddragelse af
sundhedsplejen i 2009.
Af statistikken ses, at der er forskel på hvor mange nye huller børnene
får, alt efter hvor de bor og antallet af huller er overordnet set ikke
tilfredsstillende det er for højt.
Udviklingen i tandplejen kan deles op i følgende tre hovedområder:
•
•
•

Økonomi
Personaleforhold
Fagligt

Økonomisk presses tandplejen af beslutningen om udelukkende at
bruge plastfyldninger. Disse er dyrere, tager længere tid at lave og
skal skiftes oftere. Økonomien presses også af regninger fra de 16-17
årige, der benytter privat praktiserende tandlæge, idet prisstigningerne
her ligeledes har været markante, dette ses af bilag 3.
Personalemæssigt sker der en stor faglig udvikling, ikke mindst pga.
andre kommuners ønske om at få specialtandplejen udført af
Frederikssund kommune. Indenfor de kommende tre år, vil tandplejen
stå overfor en stor udskiftning pga. medarbejders pensionering. Der
har hidtil ikke været rekrutteringsproblemer, men manglen på
uddannede medarbejdere vil kunne give sådanne problemer.
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Ovennævnte problemer søges blandt andet løst ved et godt fagligt
udviklende miljø. På baggrund af forskning på området, sker der
løbende faglig opkvalificering og ændring i behandlingsformer. Fagligt
er der en stor udfordring i de alt for mange nye huller børnene får. Der
vil derfor blive satset endnu mere på forebyggelse, da behandling
alene ikke er nok.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:
Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Orientering taget til efterretning.
Pia Adelsteen deltog ikke under dette punkt.

Bilag:

bilag 1 til status Tandplejen
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Sag nr. 28

Projekt Sund skole

Journal nr.:

019235-2009

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Sundheds og forebyggelsesudvalget besluttede på sit møde i
november 2008 at prioritere og fokusere på den forebyggende indsats
i folkeskolerne, især i forhold til tobak og overvægt. Det skulle gøres
ved at invitere en skole til at indgå i et udviklings – og samarbejde
omkring det at arbejde som en ”Sund skole”. Der var afsat i alt
100.000 kr. til den af kommunens skoler, som ville påtage sig arbejdet
med og rollen som ambassadør for den "sunde skole".
Sundhedspolitisk sekretariat inviterede i foråret skolerne til at deltage
og ved sommerferiens start 2009 foreligger to forslag. Begge forslag
er spændende og interessante set ud fra en sundhedsvinkel. Men
eftersom forslagene afviger en del fra Sundheds og
forebyggelsesudvalgets oprindelige tanker, har sundhedspolitisk
sekretariat besluttet, at lade udvalget drøfte de to forslag på mødet i
august måned.
Marbækskolen har beskrevet et projekt, som bredt omfatter sundhed i
det nye 10. klassecenter, altså en sund 10.klasse. Byvangsskolen har
et projekt med en motionssti/idrætslegeplads for skolens elever og for
lokalområdets borgere.
Bemærkninger til de to projekter:
Marbækskolens forslag om at sætte sundhed på skoleskemaet i
10.klasse er spændende og omfanget af indsatsen viser, at skolen har
tænkt hele vejen rundt og at der er et engageret lærerteam bag ved
tanken. En del af de beskrevne aktiviteter ligger umiddelbart op til et
tværfagligt samarbejde med sundhedsafdelingens fagområder.
Ulemperne ved projektet er, at det er en forholdsvis lille og eksklusiv
målgruppe og nogle forholdsvis dyre interventioner, hvorfor
overføringsværdien til andre skoler må skønnes at være forholdsvis
beskeden.
Byvangsskolens projekt lægger sig op ad sundhedspolitikkens vision
om at Frederikssund Kommune skal skabe rammer, som giver
borgerne lyst til at leve sundt. Projektet ligger også i forlængelse af
skolens egen sundhedspolitik, som lige er blevet vedtaget.
Etableringen af et sådant anlæg vil uden tvivl være et plus for såvel
Byvangsskolen og for Kingoskolen, samt det lokalområde, som ligger
op til skolerne. Projektet har oplagte muligheder for
samarbejdsprojekter med sundhedsafdelingen. Ulemperne ved et
sådant anlæg kan være, at økonomien er ukendt og at der skal
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arbejdes med en model for drift og vedligeholdelse.
Det har været vanskeligt at få projekt Sund skole til at passe sammen
med skolernes planlægning, og derfor har projektet trukket noget ud.
Sekretariatet har løbende tilbudt bistand med hensyn til at udvikle og
kvalificere eventuelle ideèr. Flere skoler har tilkendegivet, at man frem
for at deltage i et sådant projekt hellere vil støttes i forbindelse med
lokale og mere overskuelige projekter, (fx morgenmad, rygestopkursus
eller morgenløbeture), som har udgangspunkt i en lokal idè eller
ressource. De to indsendte forslag har bredere formål, end der
oprindeligt var lagt op til fra udvalgets side (overvægt og rygning).
På baggrund af disse forhold opfordres Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget til at vurdere de fremsendte projekter eller at
revidere intentionerne bag Sund skole. Der er også mulighed for at
Sundhedsafdelingens medarbejdere anvender midlerne fra Sund
skolepuljen til at gennemføre en målrettet intervention i forhold til fx.
overvægtige børn og rygeforebyggelse/rygestopkurser.
Eksempler på Sundhedsafdelingens bidrag til Sund Skole projekter:
Rygestop kursus
Måle og vejedag
Kostkursus
Motions og sundhedstjek
Alkohol og narkotikakursus for ældre elever /forældre
Hygiejnekursus
Kost og tandsundhed
Træn rigtigt
Dokumentation
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

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

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at:
1. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfter Sund skole
projektet.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget fastholder den oprindelige intention og beder
sundhedspolitisk sekretariat om at lave et egentligt projekt med en
klasse/årgang der forbliver røgfrie og samtidig holder vægten.
Pia Adelsteen deltog ikke under dette punkt.
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Bilag:

Byvangsskolens projektforslag
Marbæksskolens forslag til projekt
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Sag nr. 29

Meddelelser august 2009

Journal nr.:

019815-2009

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

Orientering om kronikerpuljen der skal søges inden 1. oktober 2009.
Orientering om beredskab influenza H1N1 (A)

Pia Adelsteen deltog ikke under dette punkt.
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Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 17. august 2009. Mødet
sluttede kl. 18.15

_____________________________________
Bente Nielsen

_____________________________________
Allan Madsen

_____________________________________
Carsten Cederholm

_____________________________________
Pia Adelsteen

_____________________________________
Grethe Olsen
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