GENTOFTE KOMMUNE

/GENTOFKMU

Dagsorden til
møde i
Ældre-,Social- og
Sundhedsudvalget
Mødetidspunkt 06-02-2019 17:00
Mødeafholdelse Jægersborghave, Jægersborg Alle 150, 2820 Gentofte

Indholdsfortegnelse
Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget
06-02-2019 17:00

1 (Åben) Temapunkt om plejeboliger til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget .................... 3

Offentlig titel ............................................................................................................. 3
2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 4. kvartal 2018 ............. 3

Offentlig titel ............................................................................................................. 3
3 (Åben) Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023 ....................................... 4

Offentlig titel ............................................................................................................. 4
4 (Åben) Hospitalsplan 2025 .......................................................................................... 6

Offentlig titel ............................................................................................................. 6
5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne............ 7

Offentlig titel ............................................................................................................. 7
6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne ......... 7

Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .. 7

Side 2

1 (Åben) Temapunkt om plejeboliger til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-05866

Resumé
Temapunktet har til formål at orientere Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om
plejeboligområdet. Notatet indeholder nøgleinformationer om plejeboliger med fast personale
(plejehjem) og plejeboliger med hjemmehjælp.

Baggrund
I Gentofte Kommune er der både plejehjem og plejeboliger med hjemmehjælp – i alt 825 boliger.
Boligerne tilgodeser forskellige behov hos borgerne, ligesom fysisk indretning og aktiviteter
varierer afhængigt af målgruppen.
På mødet vil forstanderen på Jægersborghave fortælle om, hvordan hverdagen i en plejebolig er
for beboerne, herunder hvilke aktiviteter og sociale arrangementer beboerne kan deltage i samt,
hvordan personalet tager hånd om den enkelte beboers behov.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Temapunkt om plejeboliger til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (2651104 EMN-2018-05866)

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 4. kvartal 2018

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-00328

Resumé
Det er med den nye politiske arbejdsform besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal forelægges
en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering.
Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’.
Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse.

Baggrund
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Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de
to målområder ’Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse,
rehabilitering og pleje’.
Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder.
Som en del af de stående udvalgs opgave med at følge udviklingen på udvalgets ressortområde vil
der fra og med denne kvartalsrapportering blive givet statusopfølgning på realisering af de
politikker, strategier m.v., som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på baggrund af anbefalinger fra
opgaveudvalg. Opfølgningerne vil være en del af kvartalsrapporteringerne i de udvalg,
opgaveudvalget oprindeligt var nedsat under. Efter udvalgsbehandlingen sendes opfølgningerne til
borgermedlemmerne af de oprindelige opgaveudvalg. I denne kvartalsrapport følges op på
følgende opgaveudvalg:
 Værdighedspolitik
 Sundheds i Gentofte – borgerrettet forebyggelse
 Sundhed i Gentofte – borgerettet behandling
 Boligsocial indsats

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:
At kvartalsrapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 4. kvartal 2018 (2656441 EMN-2019-00328)
2. Værdighedspolitik (2659947 - SAM-2019-00029)
3. Borgerrettet forebyggelse (2660178 - SAM-2019-00029)
4. Borgerettet behandling (2659081 - SAM-2019-00029)
5. Boligsocial indsats (2659074 - SAM-2019-00029)
6. SU budgetændringer 4 kvt 2018 (2659354 - EMN-2019-00328)
7. Bilag - Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (2637181 EMN-2019-00328)
8. Bilag - Lovbestemte ydelser (2637182 - EMN-2019-00328)

3 (Åben) Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2019-2023

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-00289

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget høringsudkast vedr. Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region
Hovedstaden, kommunerne i regionen og almen praksis til høring med frist den 28. februar 2019.
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Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til godkendelse med
henblik på indsendelse til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden.

Baggrund
Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis skal inden d. 1. juli 2019 have indgået en ny
sundhedsaftale for perioden 2019-2023, hvorfor Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast
til en ny aftale i høring.
Den kommende sundhedsaftale har fokus på de områder, hvor det vurderes, at der er et særligt
stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har fokus
på 3 områder og i alt 5 mål.
De 3 fokusområder er:
-

Sammen om ældre borgere med kronisk sygdom
Sammen om borgere med psykisk sygdom
Sammen om børn og unges sundhed

Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i resultaterne af en bred dialog mellem
politikere, patienter/borgere, praktiserende læger og fagfolk fra kommuner og regioner, som
Sundhedskoordinationsudvalget har haft undervejs i processen. Gentofte Kommune har deltaget i
dialogen – både på administrativt og politisk niveau.
Af Gentofte Kommunes budgetforlig 2018 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at der skal være
fokus på at sikre gode sektorovergange for borgerne, så skiftet fra region til kommune bliver trygt.
Det skal blandt andet være i fokus i forbindelse med indgåelse af den nye 4-årige sundhedsaftale
med Region Hovedstaden.
Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til den nye sundhedsaftale i høj grad har det relevante
fokus på forbedring af borgerens sektorovergange mellem region og kommune.
Fristen for indsendelse af høringssvar er d. 28. februar 2019. I marts 2019 tilrettes udkastet til
Sundhedsaftale 2019-23 med afsæt i de indkomne høringssvar. Den 23. april 2019 forventes
Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslag til sundhedsaftalen. Herefter sendes den
endelige version af aftalen til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29
kommuner i regionen med henblik på godkendelse inden d. 1. juli 2019.
Udkastet forelægges Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på rådenes bemærkninger, der vil
foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1.
2.
3.
4.

Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4

Høringsbrev (2646485 - EMN-2019-00289)
Høringsparter (2646486 - EMN-2019-00289)
Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023 (2646487 - EMN-2019-00289)
Udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune (2647091 - EMN-2019-00289)

4 (Åben) Hospitalsplan 2025

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-00555

Resumé
Region Hovedstaden har sendt Hospitalsplan 2025 i høring med frist for afgivelse af høringssvar
den 11. marts 2019.
Der er udarbejdet et udkast til høringssvar, som forelægges til godkendelse.

Baggrund
Regionerne skal, i henhold til sundhedslovens §206, udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelse
af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Som en del af denne sundhedsplan udarbejdes der
i Region Hovedstaden en hospitalsplan, og Regionsrådet har sendt Hospitalsplan 2025 i høring
med henblik på vedtagelse af planen i Regionsrådet primo 2019. Hospitalsplan 2025 er den 5. i
rækken, siden den første hospitalsplan for Region Hovedstaden blev vedtaget af Regionsrådet i
2007.
Med Hospitalsplan 2025 foretages en række ændringer i organiseringen af hospitalerne.
Ændringerne er foretaget med udgangspunkt i fire politisk vedtagne principper for hospitalsplanen,
som i prioriteret rækkefølge er:





Kvalitet
Sammenhængende patientforløb
Nærhed
Effektivitet

Regionsrådet har besluttet, at der sammen med Hospitalsplanen udsendes en skematisk oversigt
over ændringerne i Hospitalsplan 2025. Den skematiske oversigt er vedlagt sammen med
høringsudkastet, høringsbrev og udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune.
Udkastes forelægges Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på rådenes bemærkninger, der
vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling
Social & Sundhed, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Børneudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen:
At udkast til høringssvar fra Gentofte Kommune godkendes.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1.
2.
3.
4.

Udkast til høringssvar Hospitalsplan (2662527 - EMN-2019-00555)
Hospitalsplan 2025 - DEC 2018 - Høring (2655327 - EMN-2019-00555)
Forslag til ændringer, analyser og præciseringer (2655326 - EMN-2019-00555)
Høringsbrev (2655328 - EMN-2019-00555)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-00239

Resumé
.

Baggrund
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00239

Resumé
.

Baggrund
.

Indstilling
.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
.
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