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Sag nr. 17

Overførsel af driftsresultater fra 2008 til 2009 - Sundhed og
Forebyggelsesudvalget

Journal nr.:

000958-2009

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse, § 40.

Sagsfremstilling:

Med enkelte undtagelser er alle servicedriftsudgifter omfattet af
overførselsadgang, mens over- og underskud vedrørende
overførselsindkomster ikke overføres.
Opgørelserne vedrørende 2008 er gennemgået af økonomi og
fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, som
skyldes demografiændringer, budgetfejl el.lign.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget søger 2,239 mio. kr. overført til
2009, svarende til 2% af det korrigerede budget. Heraf er de 1,4 mio.
kr. overførsel vedrørende den kommunale tandpleje, som samtidig
lægger 0,5 mio. kr. i kassen.
Endelig overføres 0,4 mio. kr. vedrørende den kommunale
sundhedspleje samt 0,3 mio. kr. vedrørende sundhedsfremme og
forebyggelse.

Bevilling:

Tillægsbevilling til budget 2009 på 2,239 mio. kr.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budgetafdelingen bemærker, at overførsler rent teknisk sker ved en
tillægsbevilling til budget 2009.
Umiddelbart medfører overførslerne således en væsentlig forringelse
af det budgetterede årsresultat, idet der dog er sket en mere en
tilsvarende forbedring af regnskab 2008, og at en del af overskuddet
må forventes overført videre til 2010.

Indstilling:

Budgetchefen indstiller til Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, at det
overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at:
1. Overskud på 2,239 mio. kr. overføres til 2009.

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales

Bilag:

280409 Opgørelse over overførsler fra 2008 til 2009
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Sag nr. 18

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2009

Journal nr.:

018867-2008

Lovgrundlag:

Lov om kommunens styrelse § 40

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget- og Analyse foretaget
budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 for Sundhed- og
Forebyggelsesudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt på bevillingsniveauer med tilhørende
funktioner på 3. - niveau.
For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til bilaget
"090331_sundhed_forebyggelses" (doknr. 337490).
For en mere detaljeret gennemgang af budgetopfølgningen henvises
til bilaget "Notat til budgetopfølgning 31/3 2009 - Sufo" (doknr.
345222)
Fagområdet og Budget og Analyses gennemgang af udvalgets
samlede budgetramme har IKKE givet anledning til
tillægsbevillingsansøgninger.
På området er der imidlertid følgende opmærksomhedspunkter:
På Befordring i forbindelse med genoptræning (04.62.82 gr. 003) er
der en alvorligt høj forbrugsprocent på 58 pct. Såfremt forbruget
fortsætter betyder det merforbrug på 1,4 mio. kr.
Der er indgået nye kørselskontrakter, som trådte i kraft 1. januar 2009,
og der er store vanskeligheder med et af kørselsfirmaerne, både i den
daglige drift og mht. fejl i fakturering. Der er derfor tvivl om det
egentlige forbrug, hvorfor ansøgning om tillægsbevilling udsættes til
nærmere undersøgelse er gennemført.
Vederlagsfri fysioterapi hos terapeut (04.62.84) har en lav
forbrugsprocent 1 pct. og et mindre forbrug i 2008, som
forholdsmæssigt svarer til et mindre forbrug i 2009 på 0,999 mio.
kr. Imidlertid forventes 2009-niveauet øget grundet en ny tredje vej til
henvisning til vederlagsfri fysioterapi, hvorfor ansøgning om negativ
tillægsbevilling udsættes.

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2009 har IKKE resulteret i
tillægsbevillinger.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der søges IKKE om tillægsbevillinger.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Sundhedog Forebyggelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:
1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Tidligere
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beslutninger:
Beslutninger:

Anbefales

Bilag:

Notat til Budgetopfølgning 31/3 2009 - Sufo
Sundhed og Forebyggelse: Egentlige tillægsbevillinger 090331
090331_forbrugsrapport_sund_forebyggelse
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Sag nr. 19

Træningsenheden nøgletal 1. kvartal 2009

Journal nr.:

010349-2009

Lovgrundlag:

Serviceloven § 86 og Sundhedsloven § 140

Sagsfremstilling:

Antal modtagne genoptræningsplaner 1. kvartal 2009:
Der er modtaget 239 genoptræningsplaner i første kvartal 2009, heraf
er 48 specialiseret genoptræning. Den specialiserede genoptræning
følges stadig nøje. Det er nu synligt, at det nye snitfladekatalog er
taget i anvendelse, især på diagnosegrupper som amputationer,
hjertepatienter, brystkræftopererede (mammae) og håndpatienter.
Antallet af modtagne GOP i 2008 var i gennemsnit 214 pr. kvartal,
heraf var 53 specialiseret genoptræning. I 4. kvartal blev modtaget
232 GOP i alt.
Antal borgere genoptrænet efter Serviceloven:
Antallet af borgere der trænes efter Serviceloven er, i forhold
til samme måneder sidste år, faldet. Der ses dog en stigning siden
december 2008.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag:

Sammenligning 2007+2008 + 2009 til fremlæggelse (2)

Side 6 af 11

Sag nr. 20

Lokalefordeling på plejecentrene i Frederikssund kommune

Journal nr.:

008522-2009

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Gennem længere tid har der været store problemer med
lokalekapaciteten på kommunens plejecentre. Derfor blev der medio
2007 nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra
ældreservice og træningsenheden i Sundhedsafdelingen.
Målet var dels at udarbejde principper for tildeling af nye/andre lokaler
og dels en vurdering af muligheden for mere optimal udnyttelse af
såvel lokaler som medarbejderne.
Et af formålene med kommunesammenlægningen var at sikre bedre
udnyttelse af de faglige kompetencer, dette har ikke været muligt, da
vi fortsat har meget små enheder med 2-3 ansatte. Det betyder
konkret, at der ved sygdom må der aflyses borgere.
Dertil kommer at selv om der er tilført ressourcer til Træningsenheden
er der vakante stillinger i eksempelvis barselsvikariater.
Det betyder, at man ikke i dag kan levere den kvalitet til borgerne,
som de er berettigede til. Såfremt der kan skabes mulighed for at flere
medarbejdere arbejder sammen, vil sårbarheden ved vakancer og
sydom blive væsentlig mindre.
Det mest optimale er fortsat at samle enhederne ét sted i kommunen,
men til dette er muligt vil denne rokade løse ikke mindst problemet
med optimal udnyttelse af medarbejderpotentialet.
Konkret vil det betyde at der vil blive mere kørsel af borgere til træning
og dagaktivitet, til gengæld vil medarbejderne bruge tiden på borgerne
frem for på landevejene.
Det er derfor vurderet at en mulig løsning på nævnte problem er, at
samle funktionerne på færre steder. Det kommer til at fordele sig på
følgende måder når rokaden er færdig. Der vil fortsat være træning af
plejecenterbeboerne på de enkelte centre.
Nordhøj, Skibby
Her vil i fremtiden være hjemmeplejen, dagaktivet for demente og
træningsenheden.
De tre Ege.
Her vil hjemmesygeplejen have kontorer, dagaktivitet for ældre
borgere.
Østergården
Dagaktivet øst for fjorden forbliver i lokalerne og der frigøres plads til
vikarkorpset.
Solgården, Slangerup
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Dagaktivitet for demente øst for fjorden, træning efter serviceloven øst
for fjorden.
Tolleruphøj
Forebyggelseskonsulenterne for ældre over 75 år flytter ind her,
træning efter sundhedsloven forbliver her.
Denne store rokade vil foregår trinvist og vil foregå når IKT afdelingen
er klar til det.
Samme orientering gives til Social - og ældreudvalget.
Bevilling:
Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget & Analyse: Der orienteres om en rokade mellem
genoptræningens behandlingssteder, således at der vil være færre
steder med flere medarbejdere for at øge effektiviteten og mindske
aflysninger. Udgifter til kørsel af borgere til træning og dagaktivitet
vurderes at ville stige - merudgift er ikke opgjort.

Indstilling:

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

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Til efterretning.
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Sag nr. 21

Årsrapport 2008 forebyggende konsulenter

Journal nr.:

009053-2009

Lovgrundlag:

Lov nr. 1117 af 20. december 1995 om forebyggende hjemmebesøg,
med følgende ændringer.

Sagsfremstilling:

Ifølge lovgivningen skal kommunen tilbyde alle ældre over 75 år, 2
årlige forebyggende hjemmebesøg. Disse besøg skal falde med 6
måneders interval, hvilket vi ikke helt lever op til pt. der er for
nuværende ca. 7-8 måneder mellem tilbudene.
Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den
forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre ved at
yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik
på at bidrage til øget tryghed og trivsel.
Der er mulighed for at kommunen kan undtage den gruppe af borgere
der modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i Lov om
social service, hvilket Frederikssund kommune har valgt.
I 2007 udarbejdede vi første gang en årsrapport og syntes det gav
meget god respons, samt faglige drøftelser af arbejdsmetoder, derfor
er der også i 2008 udarbejdet en årsrapport. Året 2008 har været
specielt ved at 4 ud af 5 medarbejdere i 8½ uger var i konflikt, derfor
har det ógså været vanskeligt at følge op på statistikken i forhold til
besøg. Udvalget er tidligere orienteret om de tiltag der blev iværksat
for at "samle op på konsekvenserne af konflikten"
Da det er dokumenteret at mange borgere går rundt med uopdaget for
højt blodtryk, og dette ikke mindst gælder for ældre personer, har vi
fortsat valgt at tilbyde alle ældre at få målt blodtrykket. Af dem der har
taget imod tilbudet har ca. 10 % været så højt at der er henvist til at få
dette kontrolleret hos egen læge.
Et andet område som de forebyggende konsulenter er meget
opmærksomme på, er at mange - også ældre - tager deres medicin
forkert, hvilket kan være årsag til mange unødvendige indlæggelser.
Der følges derfor op overfor disse borgere, eks. ved ekstra
telefonopringning.
Da sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter kan være svære
at dokumentere med hårde facts, som med værdier for blodtrykket,
har vi i årsrapporten gengivet aktuelle fortællinger for at illustrere
indsatsen.

Bevilling:

Ingen.
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Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Budget & Analyse har ingen bemærkning.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Sundheds - og
Forebyggelsesudvalget:
1. At tage orienteringen til efterretning

Tidligere
beslutninger:
Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag:

årsrapport forebyggende konsulenter 2008
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Sag nr. 22

Meddelelser

Journal nr.:

002457-2009

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

Besøg på Hjerneskadecentret aflystes. I stedet kommer de til
Frederikssund kommune, så flere, herunder medarbejdere også kan
få glæde af deres viden om området.
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