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1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Dr11585
SagsID: EMN-2017-00159

Beslutning
Dagsordenen godkendt
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Orientering om Frivilligcentret og
årsberetning 2016
Sagsbehandler: Dr25247
SagsID: EMN-2016-07559

Resume
Leder af Frivilligcentret, Camilla Stenhaug Pedersen, holder et oplæg om Frivilligcentret og
udleverer årsberetningen for 2016.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,


at udvalget mødes med lederen af Frivilligcentret og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalgsmødet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdes 4. april 2017 på Frivilligcentret i
Silkeborg. I den forbindelse vil Frivilligcentrets leder, Camilla Stenhaug Pedersen orientere
udvalget om centrets arbejde og præsentere Frivilligcentrets årsberetning for 2016.
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3 (Offentlig) Orientering om driftstilsyn i 2016 i
Socialpsykiatrien
Sagsbehandler: DR08026
SagsID: EMN-2017-02697

Resume
Orientering om driftstilsyn gennemført i 2016 vedrørende de kommunale tilbud, som er
beliggende i Silkeborg kommune med psykiske syge som målgruppe.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,


at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
Taget til efterretning
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Tilsynsforpligtelsen for tilbud til voksne med psykiske lidelser overgik i 2014 til Socialtilsyn
Nord, Hjørring Kommune. Alle tilbud skal have mindst et årligt tilsyn – anmeldt eller uanmeldt
- medmindre tilbuddet er godkendt samme år.
Socialtilsyn Nord har i 2016 gennemført:
7 anmeldte tilsyn på: Akut Døgn, Amerikavej, Birkeparken, Hinge, Bostedet Kjellerup, Lupinvej
og Narvikvej.
1 uanmeldt tilsyn på Hinge.
Alle tilbud er godkendt uden påbud ved udgangen af 2016.
Socialtilsyn Nord gennemfører tilsyn efter en kvalitetsmodel med 7 temaer. Efter hvert
tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport, der efter en høringsperiode offentliggøres på
Tilbudsportalen.

Borgerinddragelse
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Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
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4 (Offentlig) Drøftelse af bemærkninger til vision og
pejlemærker for Rammeaftale 2018
Sagsbehandler: Dr27833
SagsID: EMN-2017-02938

Resume
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region udarbejder årligt én samlet rammeaftale
på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalens formål er uændret i 2018, men KKR besluttede 27. februar 2017, at
rammeaftalen skal ændre form, så den får mere fokus på det strategiske indhold og det
politiske og lokale ejerskab. Derfor inviterer KKR nu til lokale politiske drøftelser af dels en ny
fælles vision for, hvad vi gerne vil opnå for borgerne i rammeaftalesamarbejdet og dels et
forslag til konkrete pejlemærker for Rammeaftale 2018

Indstilling
Socialchefen samt Børne- og Familiechefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,
Ældre- og Handicapudvalget samt Børne- og Ungeudvalget,


at udvalgene drøfter fælles vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018

Beslutning
Formanden godkender svar omhandlende “Dyre enkelt sager” og “Fokus på livskvalitet for de
svageste”
Ej til stede

Tidligere beslutninger
Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Dato: 04-04-2017
Der er endnu ikke truffet beslutning.

Sagen
Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region udarbejder årligt én samlet
rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalens formål er uændret i 2018, men KKR besluttede 27. februar 2017, at
rammeaftalen skal ændre form, så den får mere fokus på det strategiske indhold og det
politiske og lokale ejerskab.
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Derfor inviterer KKR nu til lokale politiske drøftelser af dels en ny fælles vision for, hvad vi
gerne vil opnå for borgerne i rammeaftalesamarbejdet, og dels et forslag til konkrete
pejlemærker for Rammeaftale 2018.
KKR’s forslag til fælles mål og visioner for borgerne
Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland
kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne. Vi arbejder sammen på tværs af
kommuner og region for:

•
•
•
•

At
At
At
At

borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt
borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
alle er en del af et fællesskab

KKR’s forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2018
Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region udarbejder årligt én samlet
rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Rammeaftalens formål er uændret i 2018, men KKR besluttede 27. februar 2017, at
rammeaftalen skal ændre form, så den får mere fokus på det strategiske indhold og det
politiske og lokale ejerskab.
Derfor inviterer KKR nu til lokale politiske drøftelser af dels en ny fælles vision for, hvad vi
gerne vil opnå for borgerne i rammeaftalesamarbejdet, og dels et forslag til konkrete
pejlemærker for Rammeaftale 2018.
Voksenhandicap – implementering af rammepapir
KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med
særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i
forbindelse med Rammeaftale 2017. Rammepapiret kan læses her. Arbejdet med at
fastsætte og implementere de lokalpolitiske mål og indsatser anbefales at fortsætte i
2018.
Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker?
KKR foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af
kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål
for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem, at der
arbejdes med andre tilgange til styring end den traditionelle økonomiske styring.
Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager
I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve
op til en takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018. Den aftalte
takstreduktion videreføres i og afsluttes med Rammeaftale 2018. KKR foreslår, at der
udover den aftalte takstreduktion arbejdes med metoder og værktøjer til udgiftsstyring
med fokus på særlig dyre enkeltsager.
For nærmere uddybning af KKR’s forslag til pejlemærker henvises til vedlagte bilag.
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Det endelige forslag til Rammeaftale 2018 vil blive udsendt ultimo juni 2017.

Borgerinddragelse
Handicaprådet drøftede KKR’s forslag til fælles mål og visioner for borgerne samt forslag til
pejlemærker i Rammeaftale 2018 på møde 21. marts 2017. Høringssvar fra Handicaprådet er
vedhæftet som bilag

Bilag
1 (Handicaprådets høringssvar vedr. Rammeaftale 2018 - 6282241)
2 (Indhentning af bemærkninger til Rammeaftale 2018 - 6254151)
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5 (Offentlig) Drøftelse af tidlig indsats
Sagsbehandler: Dr27833
SagsID: EMN-2016-07559

Resume
Med henblik på at imødegå udfordringerne med øget tilgang af unge med dårlig trivsel, psykisk
sårbarhed m.v. søges samarbejdet med unge frivillige aktører udvidet mhp. udvikling af nye
tidlige/ fremskudte indsatser.

Indstilling
Socialchefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,



At sagen drøftes
At der tages initiativ til et samarbejde med unge oa. frivillige aktører om udvikling af et
nyt åbent rådgivningstilbud i Silkeborg

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Udvalget opfordrer til, at on-line rådgivning – med faglig back-up – bliver et element i den
fremtidige tidlige indsats. Indsatsen ønskes ikke afgrænset aldersmæssigt i forhold til de
yngste ungdomsårgange.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
I budgetforhandlingerne for 2017 har parterne haft fokus på den øgede tilgang af borgere til
psykiatrien. Som følge heraf er der afsat 1 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
med henblik på at imødegå udfordringerne gennem udvikling af nye tidlige/ fremskudte
indsatser på tværs af fagområder, fagudvalg og interesseorganisationer.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på den baggrund på sit møde den 8.
november 2016 at igangsætte en tværgående proces mhp. udvikling af flere tidlige,
fremskudte indsatser. Dette bl.a. på baggrund af positive erfaringer fra flere kommuner.
På sit møde den 13. december 2016 drøftede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget emnet
videre. Udvalget bad administrationen undersøge muligheder for en ”Head Space model” i
Silkeborg. Udvalget blev præsenteret for et lille udsnit af eksisterende foreninger og tilbud i
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Silkeborg kommune, der henvender sig til unge med brug for rådgivning og hjælp omkring
sociale problemer, herunder lavt selvværd, stress, uddannelse, job, familie eller stofmisbrug.
Siden har der været dialog med såvel Head Space som lokale frivillige foreninger om
udviklingsmulighederne, ligesom der er søgt udarbejdet en ajour oversigt over eksisterende
foreninger og kommunale tilbud, der tilbyder støtte, rådgivning og samvær til børn og unge i
Silkeborg Kommune. Det fremgår heraf, at der allerede i dag findes en lang række tilbud og
indsatser for unge, der på forskellig vis har problemer eller behov for hjælp til at komme på
sporet igen, inden problemerne bliver for store – både for de unge selv og for samfundet.
Tilbuddene har enten afsæt i en kommunal indsats eller er drevet af frivillige kræfter. Det er
dog vurderingen, at der for at nå flest muligt unge bør satses på udvikling af flere åbne
rådgivningstilbud, hvor det vil forekomme de unge naturligt at henvende sig.
Karakteren af støtten er naturligvis væsentlig for om unge vælger at opsøge den. En ”ung til
ung” metode forekommer at være et oplagt element i en åben rådgivningsindsats til unge.
Den fysiske forankring af en ny indsats kan også have stor betydning for hvem der naturligt
benytter den. En placering i bymidten tæt på forskellige ungdomsmiljøer vil således være
hensigtsmæssig.
Et naturligt afsæt for udviklingen af et lokalt åbent rådgivningstilbud vurderes at findes i det
stærke foreningsliv i Silkeborg. Frivilligcentret har oplyst, at flere foreninger kunne have
interesse i at indgå i et samarbejde med kommunen om tidlige indsatser. Der foreslås inviteret
til et koordinerende møde om dette.
Det anses for afgørende, at et nyt åbent unge tilbud skabes i samarbejde med unge.
Forskellige eksisterende frivillige foreninger vil kunne indgå i en samskabelsesproces sammen
med andre unge og Silkeborg Kommune. Ungebyrådet forventes at kunne bidrage til
processen. (Ungebyrådet, der afholder seks årlige møder, er sammensat af 21 unge fra hele
kommunen, der har lyst til at få indflydelse på deres egen og andre unges hverdag i Silkeborg
Kommune.)
Det foreslås, at Silkeborg Kommunes Ungekoordinationsgruppe får en væsentlig og
koordinerende rolle i processen med udvikling at nyt åbent rådgivningstilbud til unge i
Silkeborg Kommune.

Borgerinddragelse
Unge oa. frivillige aktører i Silkeborg Kommune inddrages i skabelsen af den nye indsats.

Bilag
1 (Eksisterende tilbud i Silkeborg Kommune - 6286921)
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6 (Offentlig) Drøftelse af sundhedsindsatser for borgere
med anden etnisk baggrund end dansk
Sagsbehandler: Dr23378
SagsID: EMN-2017-03139

Resume
På baggrund af en interviewundersøgelse af 20 flygtninge/ indvandrere i Silkeborg Kommune
samt en spørgeskemaundersøgelse blandt flygtninge/ indvandrerfamilier, fremgår det, at der
er en del af de interviewede, der lider af ensomhed og at især flygtninge/ indvandrere over 50
år har dårligt selvvurderet helbred og er påvirkede af flere kroniske livsstilssygdomme. Flere af
dem efterlyser træning og rehabilitering, og en del af dem har en manglende forståelse for
sammenhæng mellem livsstil og helbred. Der er desuden et manglende kendskab til
sundhedsfremmetilbud i kommunen og sprogbarrierer i forhold til at indgå i en del af
aktiviteterne.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget


At udvalget drøfter, hvordan der kan arbejdes videre med at sikre gode rammer for
etniske borgeres sundhed.

Beslutning
Der arbejdes videre med tiltagene i forhold til lokalområderne og i samarbejde med
eksisterende tilbud. Praktiserende læger inddrages mhp. at henvise til relevante tilbud.
Der forelægges en konkret handleplan for udvalget.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sagen har tidligere været behandlet på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde 11.
oktober 2016. Der blev det besluttet, at ”der arbejdes videre med at afklare behov/
efterspørgsel efter sundhedstilbud til etniske borgere”.
Etniske minoriteter udgør en stadig voksende andel af den danske befolkning. Tal fra Det
Nationale Integrationsbarometer viser, at pr. 1. januar 2016 udgjorde antal indvandrere og

Side 12

efterkommere, ikke-vestlig oprindelse 7,9 % af den samlede befolkning i Danmark, og 4,5 %
af befolkningen i Silkeborg Kommune.
En etnisk mere blandet befolkning stiller kommunen over for en række nye udfordringer, idet
det ikke er givet, at etniske minoriteter har samme behov eller får samme udbytte af
sundhedstilbuddene som majoritetsbefolkningen. Det kan derfor være en udfordring for
kommunen at kunne imødekomme etniske minoritetsgruppers behov på en måde, som retter
sig mod de væsentligste sundhedsproblemer og samtidig opleves relevante, vedkommende og
forståelige i målgruppen.
Netværk og social støtte er en vigtigt del af trivsel og sundhed. Flygtninge/ indvandrere har
forladt dele af deres familie og venner og skal opbygge et nyt netværk i Silkeborg.
Undersøgelsen ”Hvordan har du det” RM 2013 har undersøgt ensomhed i befolkningen og
fundet, at der er mere end dobbelt så høj en andel med svag social støtte blandt personer med
anden etnisk baggrund end dansk (29 %) end blandt personer med dansk baggrund (13 %).
Det fremgår desuden af undersøgelsen, at der er en tendens til, at andelen med svag social
støtte stiger med alderen.
Samme undersøgelse har vist, at der er en væsentlig højere andel med dårligt selvvurderet
helbred blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet med personer
med dansk baggrund. Andelen i de to grupper er henholdsvis 20 % og 14 %. Forskellen er
betydeligt større, når man ser på aldersgrupper over 45 år.
På baggrund af interviewene af i alt 20 flygtninge/ indvandrere i perioden 7.2 - 23.3 2017 og
en spørgeskemaundersøgelse af flygtningefamiliers sundhed og trivsel kan det foreslås
udvalget at arbejde videre med en eller flere af nedenstående ideer til indsatser:








Samarbejde med flygtninge/ indvandrergrupper og forskningsinstitutioner om at
undersøge, hvordan man kan opnå en bedre sundhed når man medtænker både fysiske og
psykiske perspektiver
Systematisk indsats for at udbrede kendskab til frivillige og kommunale tilbud blandt
borgere med anden etnisk baggrund. Bl.a. selvtræning for pensionister, social vicevært,
følgeordninger, motionsvenner, skånsom træning, gå-hold, foreningshold mm.
Dialog med de brugerstyrede centre om inddragelse i aktiviteter og evt. samarbejde med
etniske foreninger
Fokus på diabetes evt. gennem temaaftner og rekrutteringsindsats til de kommunale
forebyggelsestilbud (forløbsprogrammer)
Der er igangsat undervisning om sundhedssystemet for alle nytilkomne flygtninge. Det er
en mulighed, at Sundhedshuset kan tilbyde en lignende undervisning hos andre
grupperinger af flygtninge/indvandre: f.eks. bydelsmødre, de etniske foreninger og evt. i
regi af helhedsplanen

Bilag
1 (Konklusion interview flygtninge - 6277586)
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7 (Offentlig) Godkendelse af status og handleplan for
Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken 2017-2018
Sagsbehandler: Dr26495
SagsID: EMN-2015-02015

Resume
Silkeborg Kommunes Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik blev vedtaget af Byrådet i
december 2012. På mødet fremlægges en status og handleplan for den fortsatte
implementering af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikkens fire indsatsområder (201718) til drøftelse og godkendelse. Desuden gives der en beskrivelse af Sundhedsfremme- og
Forebyggelsesenhedens arbejde.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,




at status og handleplanen for Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken 2017-18
godkendes.
at beskrivelsen af Sundhedsfremme- og Forebyggelsesenhedens arbejde tages til
efterretning
at status på Idræt om dagen, herunder indsatsområder for 2017 tages til efterretning

Beslutning
Status og handleplan godkendes.
Øvrige indstillinger tages til efterretning.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken blev vedtaget af Byrådet i december 2012 og
indeholder de fire indsatsområder:





Lige muligheder for sundhed
Tidlig indsats – men det er aldrig for sent
Liv- og oplevelse
Mental sundhed
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Handleplanen indeholder forslag til den fortsatte implementering af Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitikken indenfor de fire indsatsområder for årene 2017-18 samt en oversigt
over nye indsatser, status over afsluttede og nuværende indsatser samt mulig finansiering (se
bilag 1). Forslag til indsatser i handleplanen er udviklet på tværs af afdelinger og sektorer.
Sundhedsfremme- og Forebyggelsesenheden rummer sundhedskonsulenterne, Sundhedshuset
og Idræt om Dagen.
Sundhedsfremme- og Forebyggelsesenheden varetager udvikling og implementeringen af
Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken på tværs af afdelinger og sektorer. Indsatserne
er primært udviklingsprojekter, der forankres i de kommunale kerneopgaver efter afprøvning.
De sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser, der ikke ligger i naturlig forlængelse af
øvrige afdelingers kerneopgaver, f.eks. patientuddannelse, de borgerrettede Kram-indsatser
og lignende varetages af Sundhedshuset (Bilag 2).
Idræt om Dagen er et kommunalt sundhedsfremmende og forebyggende idrætstilbud, der er
målrettet arbejdet for at fremme, at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for alle
kommunens borgere, der har dagtiden til rådighed. Bilag 3 er en status for Idræt om dagen.

Økonomi
Budget 2017:
Årlig bevilling
Sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser
Forløbsprogrammer
Idræt om Dagen

5.722.000 kr.
2.629.000 kr.
539.000 kr.

Flere af indsatserne er desuden dækket af eksterne midler eller delt mellem bevillinger

Bilag
1 (Status og handleplan for Sundhedsfremme og Forebyggelsespolitikken 17.-18. marts 2017 6195674)
2 (Sundhedsfremme- og Forebyggelsesenhedens arbejde - marts 2017 - 6251522)
3 (Idræt om Dagen - status 2016 - 6248131)
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8 (Offentlig) Drøftelse af udviklingen i økonomien for
hjælpemiddelprodukterne 2014-2016
Sagsbehandler: Dr16815
SagsID: EMN-2015-14013

Resume
Der opleves en stor efterspørgsel efter hjælpemiddelprodukterne, og der har derfor i en
årrække været pres på budgettet, hvilket også forventes i 2017. Dette ønskes drøftet.

Indstilling
Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget,


at analysen af udviklingen af økonomien for hjælpemiddelprodukter drøftes

Beslutning
Analysen er drøftet og der udarbejdes yderligere analyse af bilområdet.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune ligger lavt hvad angår udgifter til hjælpemiddelprodukter pr. indbygger i
forhold til landsgennemsnittet og sammenligningskommuner i Region Midtjylland. Udfordringen
er, at budgettet til hjælpemidler de senere år har været lavere end forbruget. Det er således
en udfordring, at der årligt er et merforbrug, ligesom merforbruget overføres til året efter.
Udgiftsniveauet i 2016 var på niveau med året før, hvorfor der ikke forventes en yderligere
udgiftsstigning i 2017. Der forventes dog fortsat en budgetubalance, idet budgettet til
hjælpemiddelprodukterne i 2017 er på 37,1 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. mindre end
forbruget i 2016.
Såfremt der ønskes forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet, kræver dette en mere
dybdegående analyse.

Bilag
Side 16

1 (Analyse af udviklingen i økonomien for hjælpemiddelprodukterne 2014-2016 - 6286492)
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9 (Offentlig) Til orientering
Sagsbehandler: Dr11585
SagsID: EMN-2017-00164

Beslutning
Orienteringen er givet.
Der orienteres fra møde med brugerrådet i Rosengårdscentret.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Emner til udvalgets orientering.


Orientering om omlægning på det medicinske område i Hospitalsenheden Midt

Bilag
1 (Orientering om omlægning på det medicinske område - 6291570)
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Beslutning
.
Ej til stede

Tidligere beslutninger

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Side 19

Side 20

Side 21

