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Side 3 

1 (Åben) Temadrøftelse om social ulighed i sundhed 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00736 

 

Resumé 

I dette temapunkt lægges der op til overordnede drøftelser af ulighed i sundhed i lyset af den 
generelle udvikling i sundhedsvæsenet. 

 
Baggrund 

Som en del af den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune skal de stående udvalg sikre en 
tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres ressortområde gennem 
politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker. Udvalgene skal således vurdere og følge 
tendenser, muligheder, udfordringer og resultater på deres områder, hvor der er behov for 
udvikling.  
 
Den sociale ulighed i sundhed er betegnelsen for det faktum, at sundhed og sygdom er 
systematisk ulige fordelt i samfundet. Risikoen for sygdom og tidlig død i befolkningen under ét 
stiger i takt med at den sociale position falder. Det vil blandt andet sige indkomstforhold, 
beskæftigelsesforhold, højst opnående uddannelsesniveau. For de mest udsatte grupper, som for 
eksempel borgere med stofbrug, borgere der er hjemløse, borgere med psykisk sygdom med 
videre er risikoen for sygdom markant højere end i den resterende befolkning.  
 
Udviklingen mod et stadigt mere ressourceeffektivt sundhedsvæsen med kortere indlæggelser på 
hospitalerne, øget anvendelse af ambulante forløb, øget brug af selvbetjening og krav om selv at 
skulle administrere sit forløb og det øgede fokus på rehabilitering og individets egen indsats for at 
blive rask kan alt andet lige være med til at øge risikoen for øget ulighed i sundhed.   
 
Som oplæg til temadrøftelserne vil der på mødet være en kort kvantitativ belysning af uligheden i 
sundhed, en illustrativ borgercase og en diskussionsramme med afsæt i dilemmaer. 
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At udvalget drøfter udfordringer og dilemmaer i forbindelse med ulighed i sundhed.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020 
 
Drøftet. 
 
Bilag 

  
. 
 
 



 

Side 4 

2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 4. kvartal 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00408 

 

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 

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: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020 

 
Taget til efterretning. 



 

Side 5 

 
Bilag 

1. Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 4. kvartal 2019 (3304650 - 

EMN-2020-00408) 

2. Bilag - Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (3284671 - 

EMN-2020-00408) 

3. Budgetændringer SU 4 kvt 2019 (3302373 - EMN-2020-00408) 

4. Boligsocial indsats, opfølgning feb 2020 (3302393 - EMN-2020-00408) 

5. Værdighedpolitik, opfølgning feb 2020 (3302377 - EMN-2020-00408) 

6. Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse, opfølgning feb 2020 (3302375 - EMN-2020-

00408) 

7. Sundhed i Gentofte - Borgerettet behandling, opfølgning feb 2020 (3302379 - EMN-2020-

00408) 

 
 

3 (Åben) Emner til ny praksisplan for almen praksis i Hovedstaden  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00741 

 

Resumé 

Region Hovedstaden skal udarbejde en ny praksisplan for Almen Praksis, der skal gælde fra 
midten af 2021. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning, skal der indledningsvist gennemføres en 
høring i kommunerne med henblik på at få input til emner for den kommende praksisplan for almen 
praksis. 

 
Baggrund 

Formandsskabet for KKR-Hovedstaden har inviteret Hovedstadens 29 kommuner til at byde ind 
med fælleskommunale ønsker til den nye praksisplan for almen praksis. Den nye praksisplan skal 
gælde fra midten af 2021, hvor den nuværende praksisplan udløber. 
Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og 
almen praksis. Den beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige 
sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Målet er, at den 
kommende praksisplan får et tydeligt kommunalt aftryk, hvilket der er gode erfaringer med fra bl.a. 
fra den nye sundhedsaftale. 
Det er en forudsætning for Praksisplanen 2021, at den tager afsæt i Sundhedsstyrelsens 
’Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis’ og udarbejdes i 
overensstemmelse med overenskomsten for almen praksis. Af Sundhedsstyrelsens vejledning 
fremgår det, at praksisplanen for almen praksis skal medvirke til at: 

 Styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og andre aktører omkring patientforløb, 
herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse 

 Styrke almen praksis’ rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder sammenhæng til 
øvrige planer på sundhedsområdet 

 Sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således at alle borgere kan 
få et almenmedicinsk tilbud 
 

KKR-formandsskabet ønsker at prioritere, at der skal være en klar sammenhæng mellem 
praksisplanen og sundhedsaftalen 2019-2023. 
KKR’s Embedsmandsudvalg for Sundhed har herudover følgende forslag til prioritering af emner: 

 Samarbejdet omkring de kommunale akutfunktioner 

 Sikring af den nødvendige lægedækning i kommunerne 



 

Side 6 

 Tilgængelighed i almen praksis – hvordan sikrer vi fra kommunal side en tilgængelighed til 
almen praksis for vores fagfolk? 

 Fokus på borgere ved kronisk sygdom 
 

Der indhentes emner fra de 29 kommuner i perioden februar 2020 til marts 2020. Derefter 
forventes processen frem mod den endelige godkendelse af praksisplanen at se således ud.  
 

 

Dato Handling 

1. april 2020 KKR Hovedstaden drøfter ønsker til praksisplanen 

Maj 2020 Tværsektorielt dialogmøde, som kick-off til udarbejdelse af ny praksisplan 

18. december 2020 Godkendelse af samlet høringsudkast 

Januar 2021 – marts 2021  Høring af udkast til praksisplanen i kommunerne, regionen og almen 

praksis 

Februar 2021 KKR Hovedstaden drøfter praksisplan 

Juni 2021 Endelig godkendelse af praksisplanen i Praksisplanudvalget 

 

 

Indstilling 

Social og Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: 
 
At udvalget drøfter emner og prioritering af emner til den kommende praksisplan for almen praksis 
med henblik på at disse meldes ind til KKR Hovedstaden. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020 

 

Drøftet. 
 
 
Bilag 

  
. 
 
 

4 (Åben) Sundhedsberedkabsplan 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01160 

 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan.  
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Baggrund 

Det fremgår af sundhedslovgivningen, at kommunerne én gang i hver valgperiode skal udarbejde 
en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet skal sikre syge og tilskadekomne 
nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. 
Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med den øvrige planlægning på 
beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan, og vedtages af 
Kommunalbestyrelsen på et møde.  
 
Forud for Kommunalbestyrelsens behandling skal der indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 
samt udtalelser fra regionen og de omkringliggende kommuner.   
 
Social & Sundhed har udarbejdet et forslag til ny sundhedsberedskabsplan, der er en delplan til 
kommunens generelle beredskabsplan (Generelt Beredskab – Plan for Fortsat Drift). Den 
generelle beredskabsplan forelægges – ligesom sundhedsberedskabsplanen – for 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.   
 
Forud for Kommunalbestyrelsens behandling har Social & Sundhed indhentet rådgivning fra 
Sundhedsstyrelsen samt udtalelser fra Region Hovedstaden samt kommunerne Gladsaxe, Lyngby-
Taarbæk og København. Social & Sundhed har endvidere indhentet rådgivning fra Beredskab Øst.    
 
Udtalelserne fra Gladsaxe og Københavns Kommune indeholder ikke bemærkninger til forslaget. 
Der er modtaget bemærkninger med Sundhedsstyrelsen rådgivning og udtalelserne fra Region 
Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune og Beredskab Øst. Bemærkningerne er indarbejdet i 
forslaget, bortset fra to bemærkninger, som der er redegjort for i vedlagt notat.    
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Børneudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslaget til sundhedsberedskabsplan godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 04-02-2020 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020 

 
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Notat om sundhedsberedskabsplan (3163264 - EMN-2019-01160) 

2. Udkast til Sundhedsberedskabsplan Gentofte Kommune  (2754018 - EMN-2019-01160) 

3. Bilag 1, Risikovurdering (3111785 - EMN-2019-01160) 
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5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00672 

 

Resumé 

      

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2020 
 
Gentofte Kommune har søgt 2.861.413 kr. fra satspuljen Screening og modning af metoder til unge 
med autisme og overgangen til et selvstændigt liv og fået bevilliget 1.735.942 kr.   
Satspuljeansøgningen er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles projekt med Lyngby 
Tårbæk Kommune. Det fælles projekt hedder Godt videre – i egen bolig. Målgruppen er unge 
mennesker med en autismediagnose i alderen 18-30 år med behov for socialpædagogisk støtte. 
Formålet med projektets indsats er at udvikle og kvalificere den støtte, der leveres til målgruppen, 
således at autismediagnosen i mindst mulig grad kommer til at stå i vejen for den unges 
livsudfoldelse, herunder muligheder for at bo selvstændigt, have et socialt liv, uddannelse og 
beskæftigelse. Projektet består af en intensiv bo støtte samt social færdighedstræning i 
gruppeforløb.  

 
 
 
Bilag 

  
. 
 
 

6 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne  
Sags ID: EMN-2020-00672 

 

Resumé 

. 
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Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 

. 
 
Bilag 

  
. 
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