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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05674
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgsmødet skal godkendes.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen godkendt.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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2 (Åben) Social- og Sundhedsudvalgets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-05673
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det
besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget pr. 1. januar 2022 består af følgende:
Ole Rørbæk Jensen (A)
Brian Kjær (A)
Tina Nymann (A)
Irene Hjortshøj (A)
Mette Hardam (V)
Jan Bjeldbak (V)
Thomas Hjort (DF)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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3 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05676
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager
derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag
1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6518055 - EMN-2021-05676)
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4 (Åben) Valg af formand
Sags ID: EMN-2021-05673
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv formand, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1.
Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages valg af formand.

Beslutninger:
Ole Rørbæk Jensen (A) blev valgt som formand.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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5 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2021-05673
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Valg af næstformand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Beslutninger:
Thomas Hjort (DF) blev valgt som næstformand.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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6 (Åben) Mødekalender 2022
Sags ID: EMN-2021-05411
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021 plan for afvikling af byrådets møder i
2022. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.
Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående
udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.
Forslag til mødedatoer i 2022 for Social- og Sundhedsudvalget:
Mandag den 10. januar
Mandag den 31. januar
Mandag den 7. marts
Mandag den 4. april
Mandag den 2. maj
TORSDAG den 2. juni
Mandag den 8. august
Mandag den 5. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november
Mandag den 5. december
Møder afholdes fra kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at mødekalenderen for Social- og Sundhedsudvalget
fastlægges.

Beslutninger:
Mødeplanen 2022 blev godkendt – mødetidspunkt er fastsat til 15.30.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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7 (Åben) Introduktion til det nye Social- og Sundhedsudvalg
Sags ID: EMN-2021-05679
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
På baggrund af en kort administrativ præsentation af opgaver på udvalgets tre
centerområder (Center for Sundhed og Pleje, Center for Social og Sundhed og Center for
Handicap og Psykiatri) drøfter udvalget, hvordan det i øvrigt gerne vil introduceres til
området.
Forslag til den videre introduktion:
Korte faglige oplæg - udvalget kan få et fagligt oplæg i tilknytning til behandling af
konkrete sager med det formål at beskrive lovgivning, praksis og økonomi, så
udvalget kan se sagen ind i en bredere faglige sammenhæng.
Besøg i decentrale tilbud; fx at udvalget tager ud og besøger forskellige
institutioner inkl. aftaler om formål og tidshorisont for eventuelle besøg
Temadrøftelser på udvalgte områder ex. plejeboliger, kronikerområdet,
genoptræning, rehabiliteringsindsats, demens-indsats, faglige tilgang på
handicap og psykiatriområdet. Udvalget kan efter behov pege emner ud, hvor der
ønskes en drøftelse med henblik på at afklare handlemuligheder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget
1. tager de korte præsentationer af udvalgets 3 centerområder til efterretning
2. drøfter og beslutter ønsker til udvalgets videre introduktion.

Beslutninger:
Præsentationerne blev taget til efterretning.
Udvalget har drøftet og besluttet den videre introduktion.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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8 (Åben) Valg af repræsentanter til Kommunalt Lægeligt Udvalg
Sags ID: EMN-2021-01200
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Den 1. april 2011 blev det vedtaget at alle kommuner skal etablere et Kommunalt
Lægeligt Udvalg (KLU).
Udvalget skal bestå af lokale alment praktiserende læger og relevante repræsentanter fra
kommunen. Frederikshavn Kommune hr allerede siden 2008 haft et fungerende
Kommunalt Lægeligt Udvalg.
Sammensætning af KLU
Mødekredsen i Kommunalt Lægeligt Udvalg består af tre udpegede politikere, en
praksiskonsulent og to alment praktiserende læger (formand for PLO kommunal
Frederikshavn, samt formand for PLO Nordjylland), Social- og sundhedsdirektøren,
centerchefer fra relevante centre samt relevante afdelingsledere.
Sammensætningen ser dermed således ud:
3 udpegede politiske repræsentanter, hvoraf den ene er formand for Social- og
sundhedsudvalget.
Praksiskonsulenten
2 almen praktiserende læger
1 repræsentant for Regionshospital Nordjylland*
Social- og sundhedsdirektøren
Centerchef for Sundhed og Pleje
Centerchef for Familie
Centerchef for Social- og sundhedsområdet
Centerchef for Handicap og psykiatri
Centerchef for Arbejdsmarked
*Repræsentanten fra Regionshospital Nordjylland er ikke påkrævet, men er en lokal
udvidelse af KLU. Udvidelsen sker ud fra en betragtning om, at kommune, almen praksis
og lokalt sygehus er gensidigt afhængige sektorer og der vil drage fordel af at være
repræsenterede i udvalget.

Formål
Kommunalt Lægeligt Udvalg skal behandle emner af fælles interesse med det formål, at
styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger, kommunen og sygehuset. Arbejdet
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skal bidrage til en styrket dialog og et integreret samarbejde. Emnerne som behandles
kan være alt inden for fælles opgaver inden for sundhedsområdet.
Arbejdet skal understøtte gensidig information og sikre at sundhedsaftaler,
forløbsprogrammer og landsoverenskomsten implementeres med succes.
Faste emner, som KLU behandler i løbet af året
Opfølgning på indgåelse og udmøntning af Sundhedsaftaler
Information om lokale sundhedspolitiske initiativer
Drøftelse af ændringer i sygehusstrukturen
Opfølgning i forhold til elektronisk kommunikation
Samarbejde mellem kommune, almen praksis og lokalt sygehus
Eksempler på emner, der kan tages op i KLU
Samarbejde omkring demente, ældre medicinske patienter, kroniske patienter,
forebyggelse af unødvendige (gen)indlæggelser mv.
Status på kommunens træningsindsats
Henvisningsmønstre
Borgerrettet forebyggelse
Børne- og ungeområdet
Psykiatri og misbrug
Samarbejde på arbejdsmarkedsområdet
Regionale sundheds- og praksisplaner
Mødekadence
Det Kommunalt Lægelige Udvalg skal jævnfør bekendtgørelsen som minimum mødes 2
gange om året.
Mødekadencen for KLU Frederikshavn er 4 gange om året (februar, maj, september og
november).
Lokale aftaler
Udvalget kan udarbejde vejledende retningslinjer for en fremadrettet procedure. Udvalget
kan også tage initiativ til nyhedsbreve, informationsmøder og andre former for
kommunikation.
Egentlig forpligtende aftaler kan ikke endeligt indgås, men kan udarbejdes og sendes til
det regionale Samarbejdsudvalg (hvis det griber ind i §2 i aftalen, eller til det regionale
praksisudvalg, hvis der er tale om bilateral aftale).

Ansvarlig for indkaldelse til møderne
Social- og Sundhedsdirektøren sikrer, at der indkaldes til møder. Dagsordenen skal
udsendes senest 14 dage inden mødet.
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De enkelte repræsentanter er ansvarlig for at fremsende punkter til dagsordenen
rettigdigt, det vil sige 3 uger inden mødet.
En praksisnær KLU-undergruppe
I forlængelse af KLU, har Frederikshavn Kommune oprettet en undergruppe til KLU, der
drøfter de mere praksisnære anliggender.
Her deltager praksiskonsulenten, de 2 læger, formand for Fysioterapi på toppen og
praksisnære ledere i Frederikshavn Kommune.
Her er således ikke politisk repræsentation.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller at Social- og Sundhedsudvalget udpeger politiske
repræsentanter til Kommunalt Lægeligt Udvalg således:
1. Social- og Sundhedsudvalgets formand
2. To politiske repræsentanter

Beslutninger:
Udvalget udpeger Social- og Sundhedsudvalgsformanden
Ole Rørbæk Jensen (A) – suppleantTina Nymann (A),
John Karlson (A) – suppleant Irene Hjortshøj (A)
Brian Kjær (A) – suppleant Tina Nymann (A).
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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9 (Åben) Udpegning af 2 politikere og 2 suppleanter til Udsatterådet
Sags ID: EMN-2018-00609
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes udsatteråd følger den kommunale valgperiode. Derfor skal nye
medlemmer nu udpeges, og Social- og sundhedsudvalget udpeger 2 byrådspolitikere og
deres 2 suppleanter til udsatterådet i perioden 2022 – 2025.
Udsatterådet skal ifølge byrådets beslutning bestå af 10 – 12 medlemmer med hver sin
suppleant, som skal være bosiddende eller lokalt forankret i Frederikshavn Kommune.
Rådet skal sammensættes på en måde, så der sikres viden om hjemløshed, misbrug og
sindslidelser. Rådet skal også helst rumme viden om prostitution og vold.
Sammensætningen anbefales at være 4 – 6 udsatte borgere, 2 medarbejdere fra
kommune, 2 fra frivillige organisationer og 2 byrådspolitikere (Se bilag).
Nogle af udsatterådets medlemmer fra frivillige organisationer og borgere, ønsker at
fortsætte i udsatterådet, hvilket vil være hensigtsmæssigt, da det siddende udsatteråd
kun har fungeret i 2 år. De øvrige pladser i rådet skal besættes efter ovenstående
fordeling.
Administrationen arbejder med at udpege kandidater til udsatterådet. Det sker gennem
rekruttering af borgere, medarbejdere og frivillige.
Der rettes henvendelse til Psykiatrifællesskabet og Frivilligcenter Frederikshavn.
Her er det op til foreningerne hver at vælge et medlem og en suppleant, som
repræsenterer foreningerne.
Borgerrekrutteringen sker ved en fælles indsats, hvor de frivillige foreninger og alle
kommunens relevante afdelinger bliver inddraget i at informere borgere om muligheden
for at være med i Udsatterådet.
Medarbejderne til Udsatterådet rekrutteres fra Center for Handicap og Psykiatri, da det er
hensigtsmæssigt, at det er medarbejdere, som arbejder direkte med borgere i
målgruppen.
Ved udgangen af januar er alle kandidater til Udsatterådet udpeget, og det endelige
udsatteråd kan herefter udpeges.

Indstilling
Center for Handicap og Psykiatri indstiller at Social- og sundhedsudvalget drøfter og
beslutter udpegningen af 2 byrådspolitikere og deres 2 suppleanter til Udsatterådet.
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Beslutninger:
Udvalget udpeger
Ole Rørbæk (A) – suppleant Tina Nymann (A)
Irene Hjortshøj (A) – suppleant Brian Kjær (A).
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag
1. Forretningsorden for Udsatterådet 2020-2022 (DokumentID: 3929060 - EMN-2018-00609)
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10 (Åben) Orientering om puljen faste teams i plejen
Sags ID: EMN-2021-04862
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU/ÆR/HR/CenterMED

Sagsfremstilling
Resumé:
På socialudvalgsmødet den 2. december 2021 blev punktet ”Orientering om ansøgning til
puljen faste teams i ældreplejen” drøftet og taget til efterretning.
Ønsket med projektet er, at udvikle en model for faste selvstyrende teams i en samlet
hjemme- og sygepleje. Projektet skal have fokus på systematisk og styrket tværfagligt
samarbejde til glæde for borgere og medarbejdere.
Center for Sundhed og Pleje har ansøgt midler og ansøgningen er imødekommet fra
Socialstyrelsens pulje ’Faste teams i ældreplejen’ til projektet: ”Vi er borgerens
samarbejdspartner og ikke kun en leverandør i eget hjem”. Til projektet er der ansøgt og
bevilget 4.124.076 kr.
Projektperioden løber fra december 2021 til december 2023.
For den interesserede læser, kan der læses mere om puljen i bilaget til
dagsordenpunktet.
Projektets formål
Der er i ældreplejen et udtalt behov for at gøre op med fastlåste kulturer og strukturer, der
binder ressourcerne på uhensigtsmæssige måder og besværliggør medarbejderne i at
levere en god ældreomsorg af høj faglig kvalitet. Derfor søger Center for Sundhed og
Pleje puljemidlerne med det formål, at udvikle og afprøve nye veje i den kommunale
hjemmepleje, i et udvalgt område ved at arbejde med faste selvstyrende teams. Ønsket
er, at der bliver skabt en helhedsorienteret pleje af høj faglig og menneskelig kvalitet,
med fokus på stor borger- og pårørendetilfredshed samt en høj trivsel i
medarbejdergruppen.
Projektet vil arbejde med at styrke medarbejdernes trivsel i plejen, da medarbejderne
italesætter, at den manglende medbestemmelse i hvordan tiden anvendes hos borgerne,
giver dem mindre arbejdsglæde. I dette ligger der også et ønske om anerkendelse af, at
medarbejderteamet har kompetencer til selv at organisere sig omkring borgeren med den
faglighed og viden, der er opnået i arbejdet.
Projektet vil tage udgangspunkt i, at borgere og medarbejdere selv efterspørger, at der
skabes mere kontinuitet og nærvær både i anvendelse af den enkeltes monofaglighed og
teamets tværfaglighed, i et mere relationelt møde med borgeren.
Sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og i CenterMED Sundhed og
Pleje.
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Indstilling
Center for Sundhed og pleje indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag
1. Frederikshavn ansogningsskema-til-ansogningspuljen-til-faste-teams-i-aeldreplejen (DokumentID: 6510310 EMN-2021-04862)
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11 (Åben) Orientering om status på ung i velfærd
Sags ID: EMN-2019-01228
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Historik
I 2019 så Frederikshavn Kommune en udfordring med at kunne rekruttere faglært
arbejdskraft inden for de social- og sundhedsfaglige fag. Dette grundet en afgang til
pension blandt de ansatte frem mod 2026 samt et stigende antal ældre borgere.
På denne baggrund startede man tilbage i 2019 processen vedr. spire-projektet, som i
dag benævnes ”Ung i velfærd”, der har til formål at etablere fritidsjobs på de kommunale
plejecentre for unge i alderen 15-17 år. Idéen er, at initiativet skal skabe interesse for
social- og sundhedsfaget blandt unge, samtidigt med at det skaber liv på plejecentrene.
Udover at styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft, er håbet og forventningen, at
disse stillinger kan være med til at kvalificere de unges valg af uddannelse inden for
social- og sundhedsområdet, og samtidig være med til at øge livskvaliteten for borgerne
på de kommunale plejecentre.
De unge skal ansættes til at være sammen med de ældre borgere på plejecentrene, bl.a.
ved at spille spil, musik, gå tur og hjælpe dem med små hverdagsopgaver, såsom at
dække bord sammen med de ældre og andre lignende huslige opgaver.
Status på ung i velfærd
Status på ung i velfærd-projektet er, at Sæby Ældrecenter, Dybvad Ældrecenter og
Ankermedet Plejecenter har meldt sig til at få en ung/unge i fritidsjob, som de tre første
plejecentre i projektet. I projektperioden er det blevet besluttet, at de unge fritidsjobbere
vil være i alderen 15-17 år, da de må varetage flere forskellige arbejdsopgaver.
Procesplan
1. I november blev der afholdt et møde med Gitte Christensen fra FOA og Jan
Nørgaard fra HR i Frederikshavn Kommune, omkring de nye retningslinjer fra KL
om ansættelse af unge under 18 år samt drøftelse af afprøvning på tre
plejecentre.
2. I november blev plejecenterlederne orienteret om udarbejdet materiale (se bilag 1
”KL og FOA: Retningslinjer for ansættelse af unge under 18 år”, bilag 2
”Stillingsopslag (udkast)” og bilag 3 ”Risikovurdering for en ’ung i velfærd’
medarbejder”).
3. Fra midt november til midt januar skal plejecenterlederne i dialog med deres
TRIO-grupper om ung i velfærd samt drøftet følgende punkter på lokalMED:
Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 - 10-01-2022 15:00
MOD-2021-00314

Side 18 af 25

-

-

Hvor mange ung i velfærd de ønsker at ansætte. Lederne foreslår at der
ansættes flere, for at skabe et netværk for de unge fritidsjobbere og læring
på tværs af afdelinger og huse.
Drøfter hvilke opgaver, som de ser relevante, at de unge skal varetage – set

ud fra beboernes ønsker og behov samt lettere praktiske opgaver, som
personalet ser relevant.
- Drøfter hvilke dage, klokkeslæt samt antal timer i løbet af ugen de unge skal
arbejde.
- Drøfte hvem, der ønsker at være den unges primære kontaktperson.
4. I januar 2022 vil personalet på plejecentrene blive orienteret og drøfte
ovenstående punkter. Herefter vil stillingerne blive slået op.
Planen er, at projektet med en ung i fritidsjob på plejecentrene vil blive afprøvet i 3-6
måneder. Efterfølgende vil projektforløbet blive evalueret i samarbejde med lederne, HR
og FOA, hvorefter hensigten er, at ung i velfærd skal udbredes til de andre plejecentre.
På denne måde kan vi opnå erfaring og viden med at have en ung fritidsjobber ansat på
et plejecenter inden projektet udbredes til de øvrige plejecentre.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller at Social- og sundhedsudvalget taget orientering til
efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag
1. KL og FOA retningslinjer for ansættelse af unge under 18 år (DokumentID: 6449862 - EMN-2019-01228)
2. Stillingsopslag (udkast) (DokumentID: 6453168 - EMN-2019-01228)
3. Risikovurdering for en ’Ung i velfærd’ medarbejder (DokumentID: 6500863 - EMN-2019-01228)
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12 (Åben) Orientering om puljemidler til praksisnært kompetenceløft
til nedbringelse af antipsykotisk medicin
Sags ID: EMN-2021-05137
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har ansøgt om midler fra Sundhedsstyrelsens pulje
’Praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin’ til projektet ”Med
borgers trivsel i centrum”. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet, hvorfor
tilskuddet udgør 1.175.00 kr. i projektperioden 1. december 2021 til 31. maj 2023.
Projektets formål
Frederikshavn Kommune ønsker at intensivere fokus på trivslen hos borgere med
demens på plejecentre. Kommunernes tværfaglige demensteam vil derfor involvere
primært kommunens somatiske plejecentre i et praksisnært kompetenceløft. Både
personale og ledelse efterspørger redskaber til håndtering af udfordrende adfærd og
bedre pleje af deres beboere med demens.
Med udsigten til en ekspotentiel stigning i forekomsten af demens, er der kontinuerligt
behov for kompetenceløft. Dette for at sikre trivsel hos borgere og derigennem nedbringe
behovet for antipsykotika og magtanvendelse.
Projektet ønsker at facilitere en tankegang, hvor borgers trivsel sættes i fokus og hvor
mistrivsel betragtes, som værende et resultat af de problemstillinger og kontekster den
demente borger befinder sig i – og ikke sygdommen alene.
Det er projektets formål at bidrage til læring i øjenhøjde og faglig refleksion, så personalet
selv får øje på konkrete handlemuligheder. Dette vil formentlig bidrage til bedre
borgertrivsel, bedre arbejdsmiljø samt heraf også mindre brug af antipsykotika.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at Social- og sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)
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Bilag

.
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13 (Åben) Orientering om puljen - mere hjemlighed på plejehjem
Sags ID: EMN-2021-04580
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Center for Sundhed og Pleje har søgt om midler fra ansøgningspuljen til mere hjemlighed
på plejehjem til projektet ”Det levende liv på plejecentrene, skabes i samarbejde med
pårørende, de frivillig og lokalsamfundet”. Ansøgningen om tilskud til projektet er
imødekommet. Tilskuddet udgør i perioden 31. december – 30. april 2023 i alt kr.
2.950.787.
Puljemidlerne skal blandt andet dække udgifter til ansættelse af brobyggere, indkøb af
materiale til at kunne udføre flere ønsker til det levende liv, samt konsulentbistand der
skal være behjælpelig med at køre workshops og opbygge model for indsatsen.
Formål med projektet:
Målet med projektet er at skabe de stjernestunder, som hver enkelt beboer og de
pårørende har brug for, for at det levede liv kan blive en del af hverdagen. Formålet er
hermed, at plejecentrene kommer til at føles som et hjem for beboerne, hvor der er fokus
på hjemlighed og fællesskab og er et sted, hvor det er indbydende for pårørende at
komme på besøg.
Noget af det, som gør det hjemligt at komme og at få besøg er, at hjemmet kan være
rammen om fælles projekter og aktiviteter. Derfor vil vi med projektet også være
undersøgende på, hvordan vi kan byde civilsamfundet indenfor, så det bliver naturligt for
både plejecenteret og civilsamfundet at tænke hinanden som ressourcer og
samarbejdspartnere samt hvordan vi kan gøre brug af hinanden og hinandens
omgivelser. Det kan fx være at rykke musikundervisningen fra skolerne over i
fællesrummene på plejecentrene, eller lave ”lektie-hjælp”, hvor børnene kommer og øver
sig i oplæsning sammen med de borgere, som gerne vil have læst op for sig.
Dette ønsker vi at skabe ved at nytænke og udvikle en overordnet samarbejdsmodel for,
hvordan vi i højere grad kan efterleve beboernes individuelle ønsker og behov i
hverdagen med henblik på at skabe de hjemlige rammer ved at indtænke de frivillige og
civilsamfundet mere systematisk. Samarbejdsmodellen skal være med til at sikre en ens
retning for, hvordan vi vil efterleve beboernes behov, men den skal være fleksibel, så
hvert enkelt plejecenter kan efterleve de individuelle behov deres beboere har.
For at lykkes med at skabe rammerne for beboernes levede liv forudsætter det flere
elementer:
Først og fremmest skal vi have fokus på og rum til at oversætte ønsker til konkrete
rammer for, hvordan det levede liv kan komme til udtryk i hverdagen. Det kan fx være
midler til, at vi kan lave et værksted, hvor beboerne kan bygge fuglehuse sammen med
deres pårørende eller frivillige, ændre udendørsarealerne, så de minder om private
haver, et sy-hjørne, hvor beboerne kan samles og strikke, en mini-campingplads udenfor
til hygge og samvær og mulighed for overnattende gæster, eller udsmykning af gangene
på plejecentrene, så beboerne får en fornemmelse af at være i eget hjem. Det vigtigste
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er, at der er mulighed for at kunne efterleve de individuelle behov for, hvordan det levede
liv kan komme til udtryk, men også at vi har muligheden for at være fleksible og
omskiftelige i de muligheder vi tilbyder i takt med, at der kommer nye beboere til.
For det andet skal vi have rum til og understøttelse af frivillige, som kan bidrage til at få
det til at ske og til at støtte det levede liv. Det skal være indbydende at være gæst og
komme på besøg, derfor skal frivillige let kunne komme ind, føle sig velkomne og have
rum til at udfolde sig. Derfor skal vi også være undersøgende på, hvilke behov de
pårørende og de frivillige har ift. at sikre, at plejecentrene er indbydende at komme på.
For det tredje skal vi udvikle en overordnet samarbejdsmodel, som skal understøtte, at vi
fremadrettet får en ens overordnet tilgang på tværs af plejecentrene for, hvad man som
frivillige, pårørende og beboer, kan forvente i forhold til, hvilke rammer vi har for at sikre
selvbestemmelse og hjemlighed. Samarbejdsmodellen skal være fleksibel med mulighed
for klyngevise tilpasninger, men den skal også være med til at sikre, at uanset hvor i
kommunen man bor, så er der de samme rammer for at få efterlevet ens konkrete behov
og ønsker til, hvordan vi kan tilpasse omgivelserne på plejecentret, så det er muligt at
udfolde det levede liv.
Projektet er i øvrigt i tråd med Team hverdagsrehabiliteringsindsatsen på plejecentrene,
som i samarbejde med personalet har fokus på beboernes ønsker og behov til deres
fysiske, psykiske og sociale funktionsevne for at øge og bevare livskvaliteten samt
selvstændigheden. Samtidig med hænger indsatsen også sammen med den nye
afprøvning med fællesskabsråd.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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14 (Åben) Januar 2022 - Orientering til Social- og Sundhedsudvalget
Sags ID: EMN-2021-05679
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Social- og Sundhedsudvalgets område:
310.000,- kr. fra Trygfonden til genetablering af sansehaven ved Koktvedparken
Orientering vedr. udmøntning af fem nye psykologkapaciteter i Region Nordjylland
Præinvitation til Sundhedskonference i Ålborg den 31. marts 2022
Covid-situationen
Eventuelt

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.
Afbud: Mette Hardam (V)

Bilag

.
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15 (Åben) Underskriftsside
Sags ID: EMN-2021-05411
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender
beslutningsprotokollen.

Beslutninger:
Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

.
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Byrådets møder
§1
Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede
døre:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af fast ejendom.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.
Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette
bestemmes af byrådet eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.
Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører
forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet.
Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

§2
Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I
beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
§3
Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen på førstkommende møde.
Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse udsendes en dagsorden til
byrådets medlemmer.
Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er det fornødne materiale til sagens bedømmelse kun
tilgængeligt i elektronisk form. Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse
over sagerne skal samtidig være tilgængelig. Dog kan byrådsmedlemmernes individuelle ønske om efterfølgende pr. post at
modtage byråds- og udvalgsdagsordener med tilhørende bilag, efter dagsordenernes elektroniske fremsendelse, imødekommes.
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de
sager, der skal behandles på mødet.
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Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
§4
Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse
i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes.
Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de
har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale.
Ingen må i åbne møder tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.
Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et
medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde.
Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det
begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.
Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af byrådet.
§5
Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen
angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning
herom.
Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om
sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.
§6
En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller byrådet vedtager at undergive den
to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. inddelingsloven § 26, stk. 2.
Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem
har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang
til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet
skal dog hengå mindst 3 uger.
Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg
§7
Dersom byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg forinden sagen afgøres af byrådet, nedsættes et sådant
udvalg med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde.
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Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den
til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.
Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de
bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning
§8
Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han/hun er udelukket
fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling
og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han/hun ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt han/hun skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.
Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habilitet.
§9
Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag
§ 10
Afstemning sker ved både at man rejser sig op og elektronisk, eller alene ved at man rejser sig op, eller elektronisk alene.
Kontraprøve foretages.
Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.
Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren
dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter
forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne
opfattelse.
Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at
den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger en sådan afstemning, er den
foreslåede kandidat valgt.
§ 11
Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes
eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af
ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens
udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri.
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Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i
hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen
om hovedforslaget.
Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et
udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg
§ 12
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første
afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed
afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved
tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.
Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg
§ 13
Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.
Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har
anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 og
så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det
antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke
personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter,
fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.
Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikkemedlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, sammenlægningsudvalget skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil
den ene eller den anden art af pladserne er besat.
Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have
sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, til hvilken
borgmesteren hører.
Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.
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Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutningsprotokol m.v.
§ 14
Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver,
hvad der skal indføres.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende
medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til
borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.
Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde
vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse
§ 15
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i dettes næste møde.

Ikrafttræden og ændringer i forretningsordenen
§ 16
Denne forretningsorden træder i kraft den 26. maj 2010.
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder.
Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 og 26. maj 2010.

Lars Møller

Jane Wiis

Formand

Kommunaldirektør
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Forretningsorden for Udsatterådet 2020 - 2022

Dato: 28. august 2020

Frederikshavn Kommunes egne vedtægter

Sagsnummer: EMN-2018-00609
DokId: 3929060
Forfatter:
Louise Rohde

§ 1 Forretningsorden
Stk. 1. Udsatterådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives
mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige retningslinjer for
Udsatterådets arbejdsform.
Forretningsordenen kan ændres, hvis 2/3 af rådet tilslutter sig ændringsforslaget.
Stk. 2. Forretningsorden vedtages med almindelig flertalsbeslutning.
Stk. 3. Forslag til ændringer af forretningsorden skal behandles på et ordinært møde.
Derefter kan det optages på dagsorden til næstkommende møde, hvor
ændringsforslaget sendes til afstemning.
§ 2 Møder
Stk. 1. Udsatterådet afholder 4-6 årlige ordinære møder.
Stk. 2. Den ordinære møderække fastlægges ved Udsatterådets første møde i et
kalenderår. Ved nødvendige ændringer i møderækken skal indkaldelse ske mindst 3
uger før mødet.
Stk. 3. Udsatterådet kan udover de 4 årlige møder afholde møde, hvis formanden finder
det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.
Stk. 4. Der afholdes et til flere årlige temamøder med relevante interessenter samt et
årligt møde med Socialudvalget.
Stk. 5. Udsatterådets møder er ikke offentlige. Rådet kan beslutte at andre kan deltage
i møderne, når der er behov for det.
Stk. 6. Udsatterådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden,
understøttet af sekretæren.
Stk. 7. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette, samt eventuel
suppleant, til sekretæren inden mødes afholdelse.
§ 3 Dagsorden og referater
Stk. 1. Formandskabet udarbejder en dagsorden til hvert møde i samarbejde med
sekretariatet på et formøde senest 14 dage før mødet. Medlemmerne kan foreslå
punkter til dagsordenen ved henvendelse til sekretæren før formødet.

Stk. 2. Sekretæren hjælper med at udsende dagsorden, bilag, skrive referat, udsende
referat m.v. Dagsordenen sendes til medlemmerne elektronisk, senest 7 dage før
mødet. Dagsorden offentliggøres også på kommunens hjemmeside.
Der er afsat 8 timers sekretariatsbistand pr. møde.
Stk. 3. Der tages beslutningsreferat af møderne. Referatet godkendes i slutningen af
mødet. Det godkendte referat bliver sendt ud til medlemmerne og offentliggjort på
kommunens hjemmeside senest 7 dage efter mødet. Mindretalsindstillinger optages i
referatet, hvis mindretallet kræver det.
§ 4 Kompetence og arbejdsform
Stk. 1. Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og
komme med forslag til såvel politiske såvel som administrative initiativer.
Stk. 2. Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold,
herunder personalesager eller konkrete klagesager.
Stk. 3. Høringssvar udarbejdes af de ordinære medlemmer af Udsatterådet.
Medlemmer, som i den enkelte sag er inhabile, deltager ikke i udarbejdelsen af
høringssvar. Udsatterådet kan bemyndige formandskabet til at afgive høringssvar.
Stk. 4. Ved særlige årsager (f.eks. korte tidsfrister) kan høringer ske pr. mail
medmindre der sker indsigelse mod dette.
Stk. 5. Ved beslutninger, der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens og ved dennes fravær næstformandens stemme
afgørende. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført referatet og rådets vejledende
udtalelser.
§ 5 Formål, funktion og opgaver
Stk. 1. Udsatterådet har til formål at råde og vejlede politikerne i Frederikshavn
Kommune omkring Udsatteområdet. Herunder være talerør for målgruppen og sætte
fokus på temaer, som er vigtige for målgruppen samt give politikerne mulighed for at
komme tæt på de udfordringer udsatte borgere i Frederikshavn Kommune har.
Stk. 2. Med et Udsatteråd skaber Byrådet en ramme, der er med til at styrke og fremme
dialogen mellem politikere og udsatte borgere, sådan at disse synspunkter kan tages
med i det lokalpolitiske arbejde. Udsatterådet sikrer Byrådet indsigt i - og viden om
borgergruppens ønsker og behov, og fungerer som talerør til Byrådet og kommunens
administration.
Stk. 3. Udsatterådet arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte
borgere i kommunen. Rådets arbejde kan f.eks. omfatte:
- Høringssvar
- Dialogmøder med borgere og politikere
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- Forestå events eller temamøder
- Udvikle eller fremkomme med projekter for målgruppen
- Gøre opmærksom på mangler i indsatsen og hverdagslivet for socialt udsatte.
- Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme
med forslag til politiske og administrative initiativer.
Byrådet kan høre udsatterådet omkring initiativer, der er rettet direkte mod målgruppen
samt initiativer, som ikke er rettet direkte mod målgruppen, men hvor det alligevel
vurderes at være relevant at få udsatterådets vurdering.
Stk. 4. Udsatterådets vurdering er vejledende og kan bidrage til det samlede politiske
beslutningsgrundlag for byrådet.
Stk. 5. Byrådet kan til enhver tid bede udsatterådet om en statusbeskrivelse af rådets
arbejde.
Stk. 6. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne
grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.
Udsatterådet kan som helhed ikke fungere som bisidder eller lignende. Enkeltpersoner
fra udsatterådet kan dog varetage rollen som bisidder. I den sammenhæng vil
pågældende optræde som privat person.

§ 6 Målgruppen
§ 1. Udsatterådets målgruppe er personer bosat i Frederikshavn Kommune, som lever i
samfundets yderkanter – personer, der ofte har et dårligt helbred og kan befinde sig i
en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og/eller alkoholmisbrug,
sindslidelse, prostitution eller vold.
Stk. 2. Udsatterådet kan have fokus på de grupper blandt udsatte, som er særligt
sårbare, eller hvortil der kan være knyttet særlige problemstillinger.
§ 7 Udsatterådets sammensætning og funktionsperiode
Stk. 1. Udsatterådet består af 10-12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i
Frederikshavn Kommune.
• Pladserne fordeles med 2 til byrådspolitikere, 2 til medarbejdere fra Frederikshavn
Kommune, 2 til interesseorganisationer og 4- 6 pladser til udsatte borgere.
Stk. 2. Udsatterådet sammensættes sådan at der sikres viden om hjemløshed, stof- og
alkoholmisbrug samt sindslidelse. Det tilstræbes, at Udsatterådet rummer viden om
prostitution og vold.
Stk. 3. Medlemmer i Udsatteråd indstilles til Socialudvalget, og udpeges af formanden.
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Stk. 4. Socialudvalget udpeger et medlem af Socialudvalget til at være formand for
Udsatterådet. Rådet finder selv en næstformand blandt sine medlemmer på det første
møde.
Stk. 5. Formanden er sammen med sekretæren kontaktperson for Udsatterådet.
Stk. 6. Udsatterådet afholder sit konstituerende møde snarest efter udpegningen af
medlemmerne. Formanden for Udsatterådet indkalder til mødet.
Stk.7. Udsatterådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Dog kan
borgerrepræsentanterne vælge en funktionsperiode på 2 år, hvis de ønsker dette.
Udsatterådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har
fundet sted.
Stk. 8. Forud for valgperioden opfordres lokale organisationer, brugere og
enkeltpersoner m.v. ved offentlig annoncering til at indstille medlemmer til
Udsatterådet.
§ 8 Tavshedspligt og inhabilitet
Stk. 1. Medlemmerne af Udsatterådet samt personer, som deltager i møderne, er
omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter
lovgivningens almindelige regler om dette.
Stk. 2. Et medlem, der er i tvivl om habilitet i forhold til en bestemt sag, skal forinden,
sagen behandles, give formanden eller sekretæren for Udsatterådet besked.
§ 9 Økonomi
Stk. 1. Udgifter til møder og aktiviteter i Udsatterådets regi afholdes af Socialudvalgets
pulje til sociale formål.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 10 Denne forretningsorden er vedtaget på Udsatterådsmøde den
træder i kraft straks.

Frederikshavn, den 28.08.2020

Formand

Næstformand

Ole Rørbæk Jensen

Mads Knudsen

28.08.2020 og

Side4/4

Bilagsforside
Dokument Navn:

Frederikshavn ansogningsskema-til-ansogningspuljen-tilfaste-teams-i-aeldreplejen.pdf

Dokument Titel:

Frederikshavn ansogningsskema-til-ansogningspuljen-tilfaste-teams-i-aeldreplejen

Dokument ID:

6510310

Placering:

Emnesager/CSP 2021 Puljeansøgning Socialstyrelsen Faste teams i ældreplejen /Dokumenter

Dagsordens titel

Orientering om puljen faste teams i plejen

Dagsordenspunkt nr

10

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Ansøgningsskema til ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen

Ansøgningsskemaet udfyldes i henhold til vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til faste
teams i ældreplejen. Det er kun muligt at indtaste oplysninger i de grå felter.
Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal det indsendes i PDF-format. Budgettet indtastes i budgetskemaet til
ansøgningspuljen og indsendes i excel-format. Ansøgningen kan indsendes via ansøgningspuljens side på
Socialstyrelsens hjemmeside, hvor der findes et link til indsendelse af ansøgning.
Bilag til ansøgningen
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder
eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af
ansøgningsvejledningen, at et bestemt bilag skal eller kan vedlægges ansøgningen. Øvrige bilag, som
fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.
Afvisning af ansøgning ved manglende opfyldelse af formalia
Socialstyrelsen har ret til at afvise ansøgninger, som ikke opfylder formalia. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis
ansøgningspuljens ansøgningsskema og budgetskema ikke er udfyldt, samt hvis alle obligatoriske bilag ikke
er vedlagt ansøgningen.
Anslagsbegrænsning
Det skal bemærkes, at der er anslagsbegrænsning i tekstfelterne. Socialstyrelsen har ret til at afvise
ansøgninger, som ikke overholder kravene til anslagsbegrænsning.

Generelle oplysninger Projektets titel

Her anføres projektets titel.
"Vi er borgerens samarbejdspartner og ikke kun en leverandør i eget hjem" - Tværfaglige teams med
borgeren i centrum

Organisationens navn

Her anføres den ansøgende organisations navn.
Center for Sundhed og Pleje - Frederikshavn Kommune

Organisationens adresse

Her anføres den ansøgende organisationens adresse. Den angivne adresse skal stemme overens med den
adresse, som p-nummeret er tilknyttet i CVR-registret.
Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

Organisationens e-mail

Her anføres den ansøgende organisationens hovedmailadresse.
post@frederikshavn.dk
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Organisationens CVR-nummer

Her anføres den ansøgende organisationens CVR-nummer (Findes evt. på www.cvr.dk).
29189498

Organisationens p-nummer

Her anføres den ansøgende organisationens p-nummer (Findes evt. på www.cvr.dk).
5798003516899

Kontaktpersons navn

Her anføres navnet på en kontaktperson i den ansøgende organisationen.
Lise Nepper Larsen

Kontaktpersons e-mail

Her anføres kontaktpersonens e-mail.
lnla@frederikshavn.dk

Kontaktpersons telefonnummer

Her anføres kontaktpersonens telefonnummer.
98455390

Projektets formål

Beskrivelse af projektet

Beskriv kort projektets formål. Læs om ansøgningspuljens formål i ansøgningsvejledningens afsnit 2 samt
afsnit 9 (maksimalt 2400 anslag).
Vision "Vi er borgerens samarbejdspartner og ikke kun en leverandør i eget hjem"
Der er i ældreplejen et udtalt behov for at gøre op med fastlåste kulturer og strukturer, der binder
ressourcerne på uhensigtsmæssige måder og besværliggøre medarbejderne i at levere en god ældreomsorg
af høj faglig kvalitet.
Derfor søger vi midler fra puljen, "Faste teams i ældreplejen" med det formål, at udvikle og afprøve nye veje
i den kommunale hjemmepleje, i et udvalgt område ved at arbejde med selvstyrende teams.
Vi ønsker, at skabe en helhedsorienteret pleje af høj faglig og menneskelig kvalitet med fokus på stor borgerog pårørende tilfredshed og en høj trivsel i medarbejdergruppen.
Vi har i en årrække arbejdet med at styrke medarbejdertrivslen i plejen. I det arbejde har vi indset, at en stor
andel af mistrivsel i medarbejderstaben drejer sig om, at der ønskes en større medbestenmmelse i, hvordan
tiden hos borger bliver anvendt. I det ligger der også et ønske om anerkendelse af, at medarbejderteamet
har kompetencerne til selv at organisere sig omkring borgeren med den faglighed og den viden, der er opnået
i arbejdet.
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Desuden ser vi også at minuttyrrani, manglende indflydelse og meningsfuldhed gør det svært både at
fastholde og tiltrække nye kompetencer til hjemmeplejen.
Vi har set, at forskellige ledelsesmæssige greb virker i enkelte hjemmeplejeenheder. Derfor vil vi trække den
erfaring med over i arbejdet og styrke ønsket om mere selvbestemmelse i hjemmeplejen ved at udvikle og
afprøve nye veje i den udvalgte hjemmeplejeenhed ved en systematisk tilgang. Udover dette vil vi lade os
inspirere af den hollandske Buurtzorg-model, der med små selvstyrende teams og deviser som "kaffe først"
og "mennesket før bureaukratiet" har revolutioneret ældreomsorgen i Holland.
Vi ønsker at tage udgangspunkt i, at borgere og medarbejdere selv efterspørger, at der skabes mere
kontinuitet og nærvær både i anvendelse af den enkeltes monofaglighed og teamets tværfaglighed i et mere
relationelt møde med borgeren.
Vi ønsker at udvikle en model for faste selvstyrende teams i en samlet hjemme- og sygepleje med systematisk
samarbejde med tværfaglige samarbejderspartnere, hvor borgere og pårørende oplever os som faglige
samarbejdspartnere i en hverdag med høj kvalitet og kontiunitet.

Projektets målgruppe

Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Læs om ansøgningspuljens målgruppe i
ansøgningsvejledningens afsnit 4 samt afsnit 9 (maksimalt 2400 anslag).
Borgerne modtager hjemmehjælp i eget hjem efter Servicelovens §83 eller §83a. En del af disse borgere vil
også modtage sygepleje fra Sundhedslovens §138. Vi ønsker, at løse servicelov- og sundhedslovsydelser med
større kontiunitet, ved at organisere sygeplejen i de enkelte selvstyrende teams.
Denne målgruppe har forskellige diagnoser, samt fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Herunder kan
nævnes eksempler som: Demens, hjerneskade, parkinson, cancer, borgere i terminalforløb, psykiske lidelser,
scelerose, borgere der har pådraget sig frakture, dårlig almen tilstand, akut sygdom mv.
Borgere der modtager hjemmepleje kan være fra 18 år og opefter. Målgruppen i vores projekt spænder over
borgere der modtager få ydelser, sådan praktisk hjælp 1 gang om måneden til borgere der har mange ydelser,
som modtager hjælp til personligpleje og praktisk hjælp x antal gange i døgnet. Vigtigheden af kontiunitet i
plejen er lige vigtigt, uanset hyppigheden af besøg. Vores erfaring viser at øget kontiunitet og afdækning af
den habituelle tilstand, fører til bedre og tidligere opsporing af sygdom.
Derfor har det stor betydning for alle borgere, at de får besøg af den samme medarbejder eller få kendte
medarbejdere, for at opnå en god relation og en god faglig vurdering af den ændret habitualtilstand.

Antal forskellige borgere i projektet

Angiv hvor mange forskellige borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem, som indgår i projektet. Hvis
projektet løber over flere år, skal antallet af borgere i hvert projektår så vidt muligt angives (maksimalt 1200
anslag).
I den udvalgte pilothjemmeplejegruppe er der ca. 350 borgere der modtager hjemmepleje.
De ca. 350 borgere vil indgå i projektet efter følgende plan:
I år 2022 vil ca. 175 af disse borger indgå i projektet.
I år 2023 vil de sidste ca. 175 borgere blive tilknyttet i projektet.
Derfor vil alle 350 borgere indgå i projektet i år 2023, ved at borgere fra år 2022 forsat indgår i projektet.
Herved kan vi følge udviklingen og sikre, at borgerne forsat oplever den kvalitet og kontiunitet, som vi
forventer at opnå med projektet.
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Antallet af borgere i projektet kan svinge alt efter tilgang og afgang af borgere i den udvalgte
hjemmeplejeenhed.

Hvordan opgøres antallet af borgere i projektet?

Beskriv på hvilken måde antal borgere fra målgruppen i projektet vil blive opgjort. Beskriv systematikken i
registrering af antal borgere (maksimalt 1200 anslag).
Antallet af borgere der er med i projektet, vil vi opgøre og registrere i vores elektroniske omsorgssystem. Her
er det muligt at markere borgere, der indgår i projektet. Herved kan vi trække data på borgernes tilstande,
samt andre relevante data, såsom spørgeskema/målinger fra borger. Samtidig kan vores
planlægningsværktøj med denne projekt markering systematisk følge med i kontinuiteten i opgaveløsningen
hos den enkelte borger.

Projektets aktiviteter

Beskriv aktiviteterne i projektet, og hvordan aktiviteterne bidrager til opfyldelse af de forventede resultater.
Kommunen skal beskrive:
• Hvordan aktiviteterne hænger sammen med projektets formål og målsætninger. Det vil indgå i
vurderingen, om det er sandsynliggjort, at de beskrevne aktiviteter vil føre til opfyldelse af projektets
formål.
• Hvordan aktiviteterne modsvarer målgruppens udfordringer, herunder i hvilken grad projektet
konkret understøtter mere stabilitet og kontinuitet i ældreplejen, og hvilke gevinster det giver til
borgeren. Se ansøgningsvejledningens afsnit 7 samt afsnit 9 for yderligere information (maksimalt
7200 anslag).
Som beskrevet i formålet, oplever vi at vores medarbejdere har mange kompetente ideer og løsningsforslag
til arbejdet med selvstyrende teams, derfor ønskes det i processen, at have en høj grad at
medarbejderinvolvering. Første aktivitet vil derfor være et antal af workshops med fokus på idegenerering
med deltagelse fra leder, medarbejdere i hjemme- og sygeplejen, TR, AMR, visitation, medlemmer af
ældrerådet, borgere- og pårørende samt andre tværfaglige samarbejdspartnere. Undervejs skal der være
plads til nye workshops alt efter, hvilke indsatser og ideer de planlagte workshops generere.
Workshop 1. Hvordan organiserer vi de mest optimale tværfaglige selvstyrende teams?
I dag er vores hjemme- og sygepleje organiseret under samme leder og med samme fysiske placering, men
fremadrettet er målet at løse servicelovs- og sundhedslovsydelser med større kontinuitet ved at organisere
sygeplejen i de enkelte selvstyrende teams, så borgeren oplever større sammenhæng i opgaveløsningen og
ikke kun på papiret, men også i virkeligheden. Det skal drøftes, hvordan vi tilgodeser både det monofaglige
fællesskab, samtidig med at vi styrker tværfagligheden. Et velfungerende tværfagligt team kræver blandt
andet stor indsigt i hinandens kompetencer, opgaver og en stærk monofaglighed.
Derudover vil vi være undersøgende på, hvilke nye greb der er brug for i samarbejdet mellem hjemmepleje
og visitation, når vi kigger på måden at visitere ydelser på, for at lykkedes med tværfaglige selvstyrende
teams. Hvilken træning er der behov for på medarbejderniveau, når opgaven skal løses anderledes?
Workshop 2: Tværfaglige samarbejdspartnere.
Ud fra tankegangen om High Performance Teams vil vi udfordre vores nuværende struktur på det tværfaglige
samarbejde mellem alle vores tværfaglige samarbejdspartnere og de nye faste selvstyrende teams.
Tværfaglige samarbejdspartnere kan være fx demenskoordinatorer, trænings- og sundhedscentrene,
rehabiliteringsterapeuter, aktivitetstilbud, visitation, hjælpemiddelenhed mm. Alle disse faggrupper

4

biddrager til høj faglig opgaveløsning hos den enkelte borger, men vi ønsker at udfordre den måde vi
samarbejder med borgerne på. Målet er at opnå en større sammenhæng for den enkelte borger og mindske
kompleksiteten af den tværfaglige indsats den enkelte borger har brug for.
Vi er inspireret af et projekt, der er gennemført på et bosted i Aalborg Kommune i samarbejde med VIVE. De
har arbejdet med et specialteam sammensat af forskellige fagpersoner, der samles fx ved indflytning på
bostedet og som derefter opløses igen. Det kunne være sagsbehandler til økonomi, en hjælpemiddelterapeut
til hurtigt afklaring af behov for et særligt hjælpemiddel, eller en demenskoordinator til en hurtig indsats. Når
borgeren er tilbage i sin habituelle tilstand eller en særlig udfordring er løst, skal specialteamet opløses igen.
Dette uden den store betydning for borgeren og dennes pårørende, da det faste selvstyrende team vil være
klædt på til at videreføre indsatsen. Vi ønsker at afprøve, hvordan sådan et specialteam kan sammensættes
af udvalgte fagprofessionelle samt opløses igen, hvornår i forløbet det giver mening og hos hvilke borgere, i
et tæt samarbejde med borgeren, dennes pårørende og det faste selvstyrende team.
Workshop 4. Borgere og pårørende
Borgerens behov skal definere hvad den visiterede tid skal bruges til. Hvad forventer borger og pårørende af
faste selvstyrende teams?
Udvikling af tværfaglige triage:
Tværfaglige triagemøde holdes 2 gange om ugen i alle enheder, med formålet tidlig opsporing af sygdom,
systematisk gennemgang af habituelle borgere samt hurtig og sammenhængende indsats hos borgere der
triageres gul eller rød.
Hjemmepleje læge :
Vi har lige nu et projekt i en hjemme- og sygeplejegruppen sammen med en lægeklinik i Frederikshavn. Vi
arbejder med begrebet hjemmeplejelæge - ud fra vores erfaring med plejecenterlæger, ønsker vi at afprøve
og udvikle en model hos borgere i eget hjem der modtager hjemmepleje. Projektets målsætning er at gøre
det akutte planlagt. Denne model ser vi også som en potentiel indsats sammen med faste selvstyrende teams
i hjemmeplejen. Ved at kunne gøre det akutte planlagt, formoder vi, at man vil kunne minimere mængden
af fagpersoner i borgernes hjem og derved skabe mere kontinuitet i plejen.
Opstartsmøde:
I budget 2022 er der afsat midler til at afholde 1 times opstartsmøde med alle nye borgere, der bliver visiteret
til hjemmepleje. Vi skal afprøve, hvordan denne time bruges bedst sammen med borgerne og dets pårørende
hvis det vurderes relevant.
Der er politisk opbakning og ønske om, at finde nye veje i vores hjemmepleje.
Medarbejdertrivsel - TeamEffect:
I Center for Sundhed og Pleje anvender vi trivselsappen, TeamEffect. Den skal være med til at øge trivslen og
nedbringe sygefraværet via muligheden for daglig refleksion og anerkendelse.
Vi ønsker at finde nye veje i at benytte TeamEffect mere målrettet til Team Udvikling. Det gavner den enkelte
borger, når vi har et lavt sygefravær og høj medarbejder trivsel, det vil medvirke til at borgerne ikke oplever
mange afløsere i hjemmet.
Ledertræning:
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De kommuner der allerede har afprøvet Buurtzorg modellen peger entydige på, at der er brug for meget
ledelse og styring af arbejdet i selvorganiserende teams. Det er dog en anden form for ledelse end den, som
vi er vant til i den danske ældrepleje. Det handler om den faglige ledelse og koordinering imellem
medarbejderne i teamet. Ligesom det er vigtigt at skabe en klar ramme for, hvad der forventes af teamet, og
i hvilket omfang teamet lever op til forventningerne.
Lederopgaven ændrer sig fra kontrol og uddelegering af arbejdsopgaver til en mere coachende rolle, der har
fokus på at udvikle og involvere medarbejderne. Ledertræning er derfor et vigtigt element i at lykkedes med
faste selvstyrende teams. Ledertræning justeres løbende i projektet.
6. Medarbejdertræning:
Erfaring fra andre kommuner viser, at det er afgørende for at lykkes med overgangen fra nuværende
organisering til mindre, selvstyrende teams, at bruge tid på at få medarbejderne med ombord og klæde dem
på til de nye opgaver.
Medarbejdertræning skal blandt andet bestå af opbygning af et godt teamsamarbejde, planlægning og
brugen af selvvalgt arbejdstid, dette ud fra devisen om: ”At vi skal være borgerens samarbejdspartner og ikke
kun en leverandør i eget hjem". Medarbejder træning justeres løbende i projektet.
Check-in samtaler:
Vi ønsker at udfordre vores årlige MUS samtaler, ved at afprøve et nyt samtalekoncept - Check-In-samtaler som er en løbende og gensidigt feedback, der afholdes i bestemte intervaller, f.eks. månedligt. Vi ønsker på
den måde at stimulere jævnlige og strukturerede dialoger imellem ledere og medarbejdere. Mere dialog
imellem leder og medarbejder giver mere information og mulighed for at drøfte mål, status, opgaveløsning,
udviklingsplaner og trivsel for medarbejderne. Høj trivsel og medindflydelse giver lavere sygefravær til gavn
for kontinuiteten hos den enkelte borger. Erfaringer fra andre virksomheder viser at sådanne check-in
samtaler løfter både arbejdsglæde og engagement markant.

Tids- og milepælsplan

Beskriv projektets tids- og milepælsplan
Kommunen skal beskrive:
• En tidsplan for projektperioden, som løber fra december 2021 til december 2023.
• En milepælsplan for projektet, herunder beskrivelse af indsatsområder, milepæle og leverancer. Som
led i milepælsplanen angives afhængigheder mellem milepæle, og om der er særlige kritiske
betingelser, der skal være opfyldt, før projektet fortsættes. Se ansøgningsvejledningens afsnit 9 for
yderligere information (maksimalt 2400 anslag).
Dec 21 - apr 22
Projekt- og kommunikationsplan:
Projektleder udarbejder en detaljeret projekt- og kommunikationsplan.
Styregruppe, arbejdsgruppe og følgegruppe:
Projektleder nedsætter grupperne og indkalder til møder med passende interval.
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Udviklingsworkshop med idegenerering:
De tidligere beskrevne workshops skal danne ramme for at udvikle konkrete metoder, tiltag og
arbejdsgange til modellen for fasteselvstyrende teams.
Udarbejdelse af spørgeskema/interview til borgerne:
Marselisborg udarbejder et spørgeskema og evt. et interview til borgere og pårørende.

Apr 22 - jun 22
Nedsætte de nye faste selvstyrende teams:
Medarbejdere inddeles i mindre nye teams efter kvalifikationer og ønsker. Borgere i fordeles efter geografi
og evt. plejebehov.
Leder- og medarbejdertræning:
Projektgruppen udarbejder og tilrettelægger træningen, aktionslæring vil anvendes som metode.
Skal evalueres og justeres undervejs, da det er centralt for projektet at leder og medarbejder føler sig klædt
på til de nye veje.
Model for faste selvstyrende team beskrives og godkendes:
Projektleder beskriver modellen på baggrund af resultaterne fra workshops og møder. Modellen godkendes
af styregruppen.
Aug 22 - mar 23
Afprøvning af modellen i de første teams:
Med tæt sparring og fysisktilstedeværelse fra projektgruppen, afprøves modellen for faste selvstyrende
teams.
Implementering af hjemmeplejelæge i udvalgt hjemmeplejeenhed:
Er afhængig af, at ”Hjemmeplejelæge” projektet opnår tilfredsstillinde resultater og overholder tidsplanen.
Skulle "Hjemmeplejelæge" projektet, mod forventning, være forsinket eller af anden årsag ikke være klar til
ny implementering, forsætter vi projektet uden denne indsats.
Evalueringsworkshop og tilpasning af model:
For at sikre en så gennemarbejdet model som muligt i løbet af projektperioden, er det afgørende
fortløbende at lave både evalueringer af modellen samt lave de nødvendige tilpasninger undervejs.

Apr 23 – dec 23
Implementering af modellen i de sidste teams:
Viden fra opstart af de første teams inddrages og tilpasses. Sikre forsat fokus på de første teams.
Evaluering og justering af modellen.
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Den endelige model præsenteres.

AKTIVITETER IGENNEM HELE PROJEKTET:
Check in samtaler
Leder- og medarbejdertræning
Formidling af projektet
Styre- arbejds-og følgegruppemøder
Gennemførsel af borger og pårørende spørgeskemaundersøgelse x 3

Organisering

Beskriv kort projektets organisering, og hvordan den har sammenhæng med projektets formål og aktiviteter.
Kommunen skal beskrive:
• Projektets organisering, herunder projektets ledelsesmæssige forankring, organisationsstruktur og
organisatoriske placering, herunder omfanget af organisationen, som omfattes af udviklingsarbejdet.
• De faste, selvstyrende og tværfaglige teams, herunder antallet af medarbejdere, fordelt på
faggrupper som forventes at indgå i de enkelte teams.
• Projektmedarbejdernes kompetencer og erfaring med målgruppen, herunder antallet af
medarbejdere i projektet og deres faglige baggrund og opgavefordelingen. Medarbejdere i projektet
forstås som alle medarbejdere, som er tilknyttet projektet, dvs. projektorganisationen og
medarbejdere i driften som må indgå direkte i projektarbejdet.
• Eventuelle samarbejdspartnere, deres bidrag og opgavefordeling. Se ansøgningsvejledningens afsnit
7 og 9 for yderligere information (maksimalt 7200 anslag).

Projektet forankres i Team Udvikling i Center For Sundhed og Pleje.
Team Udvikling arbejder med indstatser og projekter i hele Center for Sundhed og Pleje.
Projekter og indsatserne omfatter:
- Faglig udvikling indenfor:
Undervisning, opbygning og implementering af det eletroniske omsorgssystem, CURA, som vi går live med
d. 14.3.2021. Undervisning i FSlll
Udvikling af tværfaglig triage
Medarbejdere: SSA, sygeplejesker, undervisere, administrativ medarbejder.
- Trivsels og sygefrævær
"Vi Bevæger Os", indsats med fokus på langtidssygefravær, fysisk og psykisk arb.miljø
STARprojekt, med fokus på korttidssygefravær og trivsel.
Medarbejdere: Trivselskonsulent, fysioterapeut og psykolog.
- Rette Medicinering
Samarbejde med praktiserende lægeklinik, polyfarmaci, medicin i sektorovergange, undervisning i RETTE
medicin håndtering.
Medarbejder: Farmaceut
- Utilsigtede hændelser.
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Medarbejder: UTH manager, sygeplejeske.
Lederen af Team Udvikling er desuden udviklingsansvarlig for hjemmeplejen.
Det organisatoriske ophæng i Team Udvikling sandsynliggør implementeringen af faste selvstyrende teams i
Kommunens og evt. private øvrige hjemmeplejegrupper samt forsat udvikling på modellen.
Teamet har både har den faglige indsigt, men har også et objektivt syn, da de ikke er en del af kulturen og de
fastløste strukturer. Teamet har kompetencer til at løfte en stor del af leder- og medarbejdertræningen, samt
den tekniske del i at måle på de borgere der er inkluderet i projektet.
Projektet organiseres på følgende måde:
Projektejer: Centerchef for Sundhed og pleje
Projektansvarlig: Leder af Team Udvikling og dermed projektleders nærmeste leder
Projektleder: Vi ønsker en tillidsskabende og troværdig projektleder, der i forvejen har arbejdet med og er
bekendt med kultur og trivsel i hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune. Vi ønsker at gøre brug af den viden,
vi har opnået omkring kultur, herunder samarbejdsformer, handlingsmønstre og interaktion imellem
medarbejdere/medarbejdere og ledere/medarbejdere i indsatserne STAR og "Vi Bevæger Os"
Styregruppe: Centerchef, Leder af Team Udvikling, Projektleder, leder af Visitationsenheden.
Arbejdsgruppe: 2 hjemme- og sygeplejeledere, 2 medarbejdere fra sygeplejen, 2 medarbejdere fra
hjemmeplejen, FTR/FOA, FTR/DSR, 1 systemadministrator fra omsorgssystemet, 1 visitator, 1
vagtplansadministrator. Desuden inviteres samarbejdspartnere ad hoc.
Følgegruppe: Tager sit udgangspunkt i ønsket om brugerinvolvering med medlemmer fra Ældrerådet,
borgere og pårørende repræsentanter.
Projektgruppe: Udover projektleder.
Projektmedarbejder 1 og 2: Udviklingssygeplejesker der kan bistå implementeringen af sygeplejesker som en
fast del af det selvstyrende team, biddrage til udvikling af de tvæfaglige triage møder, understøtte leder og
medarbejdere under afprøvning og implementering.
Projektmedarbejder 3: En dygtig faglig planlægger med en sundhedsfagligbaggrund, der kan undervise og
udvikle planlægningsmetoden.
Projektmedarbejder 4. Adminstrativ medarbejder, referat og opsamling af målinger og resultater,
indkaldelser mm.
Derudover bidrager det eksisterende Team Udvikling med alle relevante medarbejdere.
Pilotgruppe : I Frederikshavn kommune har vi 11 hjemme- og sygeplejegrupper. Vi ønsker at gøre en af disse
hjemme- og sygeplejegrupper til pilotgruppe. Denne gruppe tæller ca. 65 plejepersonale fordelt i dagvagt aftenvagt og nattevagt. 21 sygeplejesker fordelt over hele døgnet. 1 vagtplanlægger, 2 daglige planlæggere
samt 2 ledere
Pilotgruppen, hvor vi vil udvikle og afprøve modellen, består for nuværende af 3 hjemmeplejeteams, hvor
der i dagvagt er 10 ruter pr. team. I dagvagt er der, til hvert team tilknyttet mellem 13 og 15 medarbejdere.
Plejepersonalet er uddannet SSH, SSA, hjemmetræner og pædagog. Derudover er der en sygeplejegruppe
bestående af 16 sygeplejesker, som ledelsesmæssigt er organiseret sammen med hjemmeplejen.
Erfaringen fra Buurtzorg modellen viser, at 12 medarbejder er det maximale i en gruppe, derfor kommer der
til at ske ændringer i den nuværende organisering. Under projektets løbetid vil det være i denne gruppe, vi
udfører aktiviteter og systematiske prøvehandlinger, der skal kvalificerer vores endelige model, som vi
forventer at implementere i alle kommunens hjemmeplejegrupper.
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Projektmedarbejderne i projektorganisationen
Projektleder: Bachelor i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation, Diplom i Ledelse, + 15 års erfaring som
HR-leder, + 10 års erfaring som ekstern konsulent, en stor del af tiden i Plejesektoren, senest ansættelse som
trivselskonsulent i STAR-projektet i Team Udvikling, CSP, Frederikshavn Kommune.
Leder 1 i pilotteam: Sygeplejerske, Master i Antropologi, Diplom i Ledelse, + 20 års erfaring fra plejen, +8 år
som leder.
Leder 2 i pilotteam: SSA, Diplom i ledelse, + 5 års erfaring fra plejen, 15 år erfaring som leder
Pilotgruppen en stor andel af SSA, SSH, sygeplejersker, pædagoger, administrativt personale samt
rahabiliteringsterapeut. Disse faggrupper breder sig over et større kompetencespænd, fra nyuddannede til
erfarne medarbejdere.
En sygeplejeske i projektet er vejleder og uddannet i praksisnær sygepleje.
Team udvikling som er beskrevet tidligere, skal bistå med viden, leder- og medarbejder træning, leder af
team Udvikling skal udbrede viden om projektet til de øvrige ledere af hjemmeplejen, orientere og
medinddrage MED-organisationen og det politiske niveau.
Farmaceut er har tæt samarbejde med lægeklinik og med i projektet: hjemmeplejelæge - at gøre det akutte
planlagt.
Vigtige samarbejdspartnere:
Visitationsenheden er en vigtig samarbejdspartner og er også repræsenteret i styre- og arbejdsgruppe. For
at kunne udvikle denne model om faste selvstyrende teams i hjemmeplejen, må vi på tværs af centrene
samarbejde og udvikle nye veje til bedre kontiunitet for den enkelte. Det kræver dog, at vi har mod til at
kigge ind i nuværende strukturer. Vores socialudvalg har et ønske om at forbedre/finde nye veje i den måde
vi tildeler ydelser på, hvilket styrker projektet med politik bevågenhed og støtte.
Vagtplansadministratorer, systemadministratorer på omsorgssystem, pårørende, praktiserende læger og
konsultenter fra Marselisborgcenteret.

Vidensindsamling

Beskriv kort hvordan projektets erfarings- og vidensindsamling anvendes lokalt i projektet samt har
sammenhæng med projektet formål og aktiviteter.
Kommunen skal beskrive:
• Hvordan der lokalt i projektet indsamles viden og erfaring under projektperioden, for løbende at
tilpasse og justere projektet for at opnå de forventede mål.
• Hvordan viden og erfaring fra projektet forventes anvendt lokalt i kommunen. Se
ansøgningsvejledningens afsnit 7 samt 9 for yderligere information (maksimalt 2400 anslag).
Vi ønsker en høj grad af involvering af vores frontmedarbejdere i hjemmeplejeenheden, hvor Check-in
samtalerne skal være med til at evaluere løbende.
Systematisk træk fra planlægningsværktøjet, om antal medarbejdere hos den enkelte borger.
Marselisborgcenteret skal indsamle viden via spørgeskemaer og evt. interview hos et repræsentativt udsnit
at borgerne der modtager hjemmepleje samt deres tilhørende pårørende. Vi vil være undersøgende på,
deres oplevelse af kontinuitet og kvalitet. Vi ønsker, at vide noget om samarbejdet mellem borger/pårørende
og de fagprofessionelle. Derfor skal der systematisk udføres før, under og efter måling hos borger.
Vi ønsker, at kunne trække data på de forløb, hvor vi benytter særlige specialteams. Det vil typisk være hos
borgere der lider af demens, erhvervet hjerneskade, psykiske lidelser, multisyge og terminale forløb.
Vi ønsker, at udvikle en model der kan implementeres i alle kommunale- og evt. private
hjemmeplejeenheder. Under udrulning og implementering af modellen til de andre hjemmeplejegrupper,
skal der forsat løbende meldes erfaringer ind til styre- og arbejdsgrupperne, for at sikre en systematisk og
ensartet udvikling, samt fortsat kvalitet i alle hjemmeplejeenheder.
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Dokument Navn:

Stillingsopslag (udkast).pdf

Dokument Titel:
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Samler du på gode oplevelser? Få et fritidsjob hvor du er med til at gøre
en forskel for andre
Er du 15 - 17 år og ønsker at arbejde X eftermiddage om ugen efter skoletid kl. X, hvor du er med til at
hygge og bringe gode aktiviteter ind i eftermiddagen på et ældrecenter.
Frederikshavn Kommune tilbyder som et nyt tiltag X unge et fritidsjob i ’Ung mod velfærd’. I jobbet skal du
være sammen med vores beboere på plejecenteret, hvor du fx:
Hjælper med at bruge iPad og anden elektronik, fx til at finde YouTube film eller musik
Læser en bog eller avis op
Går en lille tur
Spiller spil
Hjælper med at dække bord og servere til aftensmaden
Bager sammen med beboerne
Hvilke forventninger har vi til dig
Du er imødekommende og har lyst til at være sammen med beboerne
Du er udadvendt og kan lide at snakke og lytte til beboerne, som har en lang livserfaring
Du er engageret og nysgerrig i at indgå som en hjælp på et plejecenter. Du vil få en introduktion
til arbejdsmarkedet, som måske kan inspirere dig til at søge job inden for det sundhedsfaglige
felt
Du er mødestabil og overholder de aftaler, vi indgår. Du får en vagtplan, hvor det typisk vil
være 2 dage om ugen i tidsrummet kl. 15 - 17 el. 17 - 19
Du har tavshedspligt og vi forventer, at du er indstillet på, at værne om beboernes privatliv
Få løn mens du skaber og får gode oplevelser
I jobbet bliver du tilknyttet en erfaren kollega, som primær kontakt i opstarten, der vil hjælpe dig med at
komme godt ind i dine arbejdsopgaver. Du vil blive betragtet, som en ligeværdig ansat i et team af dygtige
sundhedsfaglige kollegaer. Her vil du få erfaring i arbejdet med mennesker og få kompetencer til at arbejde
sammen med andre.
Stillingen er omfattet af FOAs overenskomst, og der honoreres på timebasis:
Unge på 15 år aflønnes med 62 kr. i timen
Unge i alderen 16-17 år aflønnes med 75 kr. i timen
Vil du være vores nye unge medarbejder?
Hvis du synes, det lyder som noget lige for dig, skal du sende en ansøgning via Emply, se nedenfor. Her er
det vigtigt, at du skriver lidt om dig selv, og fortæller, hvorfor du søger fritidsjobbet og hvorfor vi skal vælge
dig.
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at ringe til XX – XX.
Hvis dine forældre er nysgerrige på Kommunes nye initiativ og hvad du skal lave ved os, kan de læse mere
på: ???
Stillingen kræver fremvisning af en ren straffeattest.
Vi glæder os til at lære dig at kende
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Risikovurdering for en ’Ung i velfærd’ medarbejder

Dato: 4. november 2021

Instruktion

Sagsnummer: EMN-2019-01228

Som ’Ung i velfærd’ medarbejder vil der blive givet en god introduktion til opgaverne
når du starter, og du vil være tilknyttet en kontaktperson. Under din jobsamtale blev der
talt om opgaveforventning fra begge parter og sikret det rette match mellem beboernes
ønsker og din motivation, erfaring, mod og lyst på at løse en bestemt opgave m.m.
Dialogen om opgaveforventning kan også tages op undervejs i din ansættelse, når du
får tildelt nye opgaver.

DokId: 6452415

I din introduktion vil du blive instrueret i relationer og oplæres grundigt i hvilke adfærd
personer udviser, så du ved, hvad du skal være opmærksom på – f.eks. hvis en borger
bliver svimmel, når I er ude at gå, skal du forsøge at få borgerne ned at sidde og
tilkalde hjælp fra det faglige personale.
Du instrueres også i, hvad du skal sige og gøre, hvis fx en borger er faldet og ligger på
gulvet, og denne beder dig om hjælp til at komme op, selvom du skal vente på hjælp.
Ved fald er det vigtigt, du ikke selv forsøger at løfte beboerne eller hjælpe beboeren op
på benene igen, da der er risiko for, at beboeren falder igen eller du belaster din krop
og selv kommer til skade. Du må heller ikke gribe fat i en beboer, hvis de er ved at
falde, da det også kan belaste din krop. Ved faldulykke på en gåtur ringer du til husets
nummer og bliver ved beboeren til hjælpen kommer. Det er derfor vigtigt, du har en
telefon med, hvor husets telefonnummer er kodet ind. Aftal altid inden du går, hvilken
rute du går med det faglige personale.
Ved akutte tilfælde tilkald hjælp fra det faglige personale. Du kan evt. sige til beboeren:
”Jeg finder lige en kollega. Vent lige et øjeblik”.
Du vil også blive oplært i, hvordan man fastholder et ”respektfuldt nej”, ”glider af” på en
forespørgsel, ”er bestemt” i en venlig tone osv. Det handler om at udvise en god og
respektfuld, men alligevel tydelig kommunikation.
Du bliver oplært af en lokal arbejdsmiljørepræsentant i kørestol, følgeskab, påklædning
af jakke mv. Du må under ingen omstændigheder lave forflytningsopgaver. Hvis en
borger har et hjælpemiddel, er det ikke din opgave, at ændre på det. Spørg derfor det
faglige personale ved tvivl.
Hvis du brænder dig under en køkkenopgave, skal du forsøge at lægge noget koldt på
det brændte område. Start med koldt vand. Spørg efter hjælp fra en kollega.
Selvom du har gennemgået arbejdsmiljøintroduktion med din arbejdsmiljørepræsentant, skal du spørge din kontaktperson eller en kollega, hvis du kommer i tvivl.
Hvis du er det mindste i tvivl, skal du altid spørge en fra det faglige personale. Ingen
spørgsmål er for dumme.
For at få en god afslutning hver dag, skal vi nå at tale om hvordan dagen har været.
Tag derfor kontakt til det faglige personale. Det er vigtigt, at du kommer og stiller alle de
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spørgsmål, du måtte have. Det er vigtigt for os, at du kommer godt i gang i jobbet og på
arbejdsmarkedet.

Risici
-

-

En beboer reagerer anderledes end det faglige personale har vurderet
En beboer taler grimt til dig
Du får oparbejdet en god relation til en beboer, som desværre dør og det
påvirker dig
En beboer har et hjælpemiddel, fx en stol med seler, og vedkommen beder dig
om hjælp til noget, som gør dig usikker, fx om at bliver spændt op fra en stol,
selvom du ikke må ændre på dette
En beboer bliver pludselig dårlig og har brug for førstehjælp
En beboer falder, selvom den faglige vurdering er, at beboerne ikke er kendt for
at falde
Du giver sukker til diabetiker, som skulle have haft sødemiddel
Du glemmer god hygiejne og som følge har smittet andre med sygdom
Du skærer dig ved brug af køkkenredskaber
Du brænder dig på varme fødevarer, fx kaffe

Forbud
-

Du må ikke være alene på afdelingen. Du kan altid tilkalde hjælp fra en kollega
Du må ikke være sammen med eller gå med udadreagerende og utilregnelige
beboere
Du må ikke udføre førstehjælp. Det er det faglige personale, der har ansvaret
for at udføre førstehjælp
Du må ikke udføre forflytningsopgaver
Du må ikke foretage vigtige ledsageropgaver som fx lægebesøg
Du må ikke gå med beboere med øget/forhøjet risiko for faldulykker
Du må ikke betjene industrivaskemaskiner
Du må ikke bruge farlige maskiner
Du må ikke være i kontakt med kemiske rengøringsmidler
Du må ikke foretage større rengøringsopgaver som fx rengøring af
badeværelse/toilet
Du må ikke være alene med beboerne i huset
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Social med borger
Angiv opgavens risikoniveau. (Sæt kryds)
Eksempler på opgaver

Høj risiko

Middel risiko

Lav risiko

Middel risiko

Lav risiko

Du hjælper med at bruge
iPad og anden elektronik,
fx til at finde YouTubefilm eller musik sammen
med beboerne
Du læser en bog eller
avis op sammen med
beboerne
Du spiller spil sammen
med beboerne
Du læser/kigger i
fotoalbum med beboerne
Du lægger tøj sammen
med beboerne
Du synger med beboerne

Andet

Ledsager
Angiv opgavens risikoniveau. (Sæt kryds)
Eksempler på opgaver
Du går korte ture med
beboere, som af fagligt
personale er blevet
vurderet til at være i
stand til at gå en tur
Hvis det er ud af huset,
skal du gå sammen med
en fagperson

Høj risiko

Køkken
Angiv opgavens risikoniveau. (Sæt kryds)
Eksempler på opgaver
Du hjælper med at
dække bord og servere
mad og drikke til
måltiderne
Du hjælper til med at
rydde bordet, sætter i
opvaskemaskinen
Du laver kaffe, the,
saftevand o.lign.
Du bager sammen med
beboerne
Du hjælper med at
dække bord
Du hjælper med at
servere mad for
beboerne
Du hjælper med at tage
af bordet
Du tørrer bordet af med
en karklud
Andet

Høj risiko
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Middel risiko

Lav risiko

