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Side 2

1 (Åben) Temapunkt om rusmiddelområdet Socialudvalgsmødet
Sags ID: EMN-2020-06622

Resumé
I dette temapunkt lægges der op til overordnede drøftelser af rusmiddelområdet, både det som
vedrører egentlig behandling af alkohol- og stofmisbrugere, og det som vedrører den forebyggende
indsats, som rusmiddelkonsulenten varetager. Indsats, udvikling og udfordringer præsenteres, og
der lægges op til en drøftelse i udvalget.

Baggrund
Som en del af den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune skal de stående udvalg sikre en
tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Udvalgene skal således vurdere og følge
tendenser, muligheder, udfordringer og resultater på deres ressortområde med henblik på at
identificere de områder, hvor der er behov for udvikling.
Under dette temapunkt lægges der op til drøftelser af udvikling og udfordringer på området
vedrørende såvel den rusmiddelforebyggende indsats som egentlig behandling af alkohol- og
stofmisbrugere.
Temapunktet indledes med korte oplæg om indsatsen og udviklingen på området. Herefter lægges
der op til en drøftelse med fokus på den forebyggende indsats blandt unge og inddragelsen af
deres forældre.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:
At indsatsen, udviklingen samt de aktuelle udfordringer på rusmiddelområdet drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - faktaark om rusmiddelområdet i Gentofte Kommune (3762462 - EMN-2020-06622)

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 4. kvartal 2020
Sags ID: EMN-2021-00244

Resumé
Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: ’Borgere med handicap, psykisk
sygdom og socialt udsatte’ og ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’.

Side 3

Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2020 forelægges til drøftelse.

Baggrund
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.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 4. kvartal 2020 (3783925 EMN-2021-00244)
2. Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (3763404 - EMN-202100244)
3. Budgetændringer SU 4 kvt 2020 (3782804 - EMN-2021-00244)
4. Boligsocial indsats opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3783922 - EMN-2021-00244)

3 (Åben) Orientering om evaluering af AkutTeam
Sags ID: EMN-2016-02094

Resumé
I april 2018 etablerede Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal kommuner en fælles kommunal
akutfunktion. I forlængelse af etableringen iværksattes et frikommuneforsøg (2018-2020) omkring
akutfunktionen, for at smidiggøre samarbejdet mellem kommunerne og give borgerne et bedre
behandlingstilbud. I forbindelse med frikommuneforsøgets afslutning er der udarbejdet en
evaluering, der her orienteres om.

Baggrund
For at udvikle det borgernære sundhedsvæsen har alle kommuner fået til opgave at etablere
akutfunktioner (jf. ’Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i
hjemmesygeplejen’). For at leve op til Sundhedsstyrelsens krav etablerede Gentofte-, Gladsaxeog Rudersdal kommuner en fælles kommunal akutfunktion kaldet ’AkutTeam’.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2016 – dagsordenens pkt. 37 – visionspapir for en
tværkommunal akutfunktion, den 27. november 2017 – dagsordenens pkt. 6 – rammerne for
etableringen af det tværkommunale AkutTeam og den 26. februar 2018 – dagsordenens pkt. 8 –
kvalitetsstandard og samarbejdsaftale vedr. perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 for AkutTeam.
AkutTeamet gik i drift i april 2018.

Side 4

I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af visionspapiret den 30. maj 2016 –
dagsordens pkt. 37 – blev det ligeledes besluttet, at Gentofte Kommune og de samarbejdende
kommuner skulle ansøge Social- og Indenrigsministeriet om frikommunestatus. Den endelige
ansøgning blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. november 2016 – dagsordens pkt. 13 –
og imødekommet 19. december 2016 i kraft af vedtagelse i Folketinget. Formålet med at søge om
frikommunestatus var at tilbyde borgerne hurtigere og smidigere behandling ved at give
AkutTeamets sygeplejersker forsøgshjemmel til at visitere ydelser på tværs af de tre kommuner
samt at medbringe gængse præparater, som normalt skal ordineres af en læge.
I forbindelse med frikommuneforsøget, som udløb 31.12.2020, blev der udarbejdet en evaluering
(vedlagt). Overordet set konkluderer evalueringen, at AkutTeamet siden sin start er blevet til en
stærk forankret enhed, som oplever stor tilfredshed blandt borgere og samarbejdspartnere.
Følgende hovedresultater kan nævnes:







Borgere, som modtager indsatser fra AkutTeam, udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten og
tryghed i de indsatser, der er blevet leveret, og italesætter i særlig grad glæden ved at kunne
blive i hjemmet.
De praktiserende læger anvender akutsygeplejerskerne til kliniske vurderinger af deres
patienter.
Hospitalerne udlægger patienter med behov for intravenøs behandling til AkutTeam.
Akuttelefonen (1813 og 112) rekvirerer i nogle tilfælde AkutTeam fremfor at sende en
ambulance.
De kommunale sygeplejersker på en plejebolig har fået en tættere og naturlig
samarbejdspartner i form af AkutTeam.
Samarbejdet mellem AkutTeam og kommunernes hjemmesygepleje er ikke optimalt, hvilket
bl.a. skyldes, at samarbejdsfladen og opgavesnittet mellem de to ikke er tydelige nok. I lyset af
dette resultat af evalueringen er der allerede iværksat en række initiativer for at forbedre
kendskab og samarbejde mellem AkutTeam og de tre kommuners hjemmesygepleje.

Endvidere viser evalueringen, at ovennævnte forsøgshjemler har være til stor gavn for
AkutTeamet, hvorfor Social- og Indenrigsministeriet anbefales at gøre hjemlerne permanente til
gavn for alle landets akutfunktioner.
Som nævnt ovenfor er der indgået aftale om samarbejde om AkutTeam i perioden 1.1.2018 31.12.2021. Der tages i løbet af 2021 stilling til det videre samarbejde.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Slutevaluering AkutTeam Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune (3729308 - EMN2016-02094)
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4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2019-00239

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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

6 (Åben) Underskrift
Sags ID: EMN-2021-00493

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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