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1 (Åben) Kvalitetsstandard 2016 for praktisk hjælp og pleje m.m. samt politik for 
tilsyn
 
Sags ID: EMN-2016-02201

Resumé
Social & Sundhed forelægger til godkendelse "Kvalitetsstandard for Praktisk og personlig hjælp og 
pleje i hjemmet" efter Lov om Social Service § 83 og for "Kvalitetsstandard for Rehabilitering, 
genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning" Lov om Social Service § 86 
gældende for 2016.

Ligeledes forelægges "Politik for tilsyn med hjemmehjælp" efter Lov om Social Service § 83 
gældende for 2016.

Baggrund
Jf. Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejde og vedtage 
kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning. 

Kvalitetsstandarden for 2015 blev godkendt ved Socialudvalgets møde den 8. januar 2015. I den 
nye politiske arbejdsform godkender Socialudvalget ikke længere alle kvalitetsstandarder, og der 
er i stedet fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde 
med justering af disse jf. beslutning på Socialudvalgets møde den 18. maj 2016 – dagsordenens 
pkt. 5. Der er dog i lovgivningen krav om at kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje (§ 83) 
og for træning (§ 86) behandles og godkendes politisk, hvorfor den forelægges.   

Serviceloven fastlægger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik 
for tilsyn med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske 
i tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83.

"Politikken for tilsyn med hjemmehjælp" omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne som pr. 1.1.2016 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte Kommune) og 
12 private firmaer.

Leverandørerne leverer hjemmehjælpsydelser til borgere i eget hjem, idet Socialudvalget tidligere 
har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboerne i kommunens plejeboliger med 
hjemmehjælp. Tilsynet med plejeboligerne er omfattet af bestemmelserne om tilsyn efter Lov om 
Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. Tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne afrapporteres en gang årligt sammen med de øvrige tilsyn i 
årsberetning for tilsyn vedrørende pleje- og sundhedsområdet.

Pleje & Sundhed arbejder videre med "Træn-dig-fri", som er efterfulgt af etablering af et 
tværgående træningsteam og kompetenceudvikling af medarbejderne, så der jf. principperne 
arbejdes med et rehabiliterende og trænende sigte i relation til de kompenserende indsatser. Der 
er i den forbindelse etableret en ydelse til supplement til ydelser indenfor praktisk og personlig 
hjælp (Rehab. personlig og Rehab. praktisk). 
Borgeren får ydelsen i en tidsbegrænset periode som supplement til den allerede visiterede ydelse. 
Ydelsesbeskrivelse vedlægges.

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje m.m. samt politik for tilsyn har været forelagt 
Handicaprådet på dets møde den 20. juni 2016. Handicaprådets høringssvar er vedlagt. Ligeledes 
har Seniorrådet haft materialet i høring og eventuelle bemærkninger forligger til mødet i 
Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016.
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Kvalitetsstandarden publiceres på kommunens hjemmeside med tilhørende dokumenter og 
herunder også servicebeskrivelse til borgerne.

Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering, at kvalitetsstandarden for 2016 for praktisk og personlig hjælp 
og pleje m.m. samt politikken for tilsyn beskriver kommunens tilbud på området, så den danner 
grundlag for forventningsafstemning mellem borger og kommunen samtidig med, at den er 
retningsanvisende for leverandører af ydelser.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kvalitetsstandarden for 2016 for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m. godkendes – 
herunder godkendelse af ydelsesbeskrivelse Rehab.personlig og Rehab.praktisk.
2. At Politik for tilsyn med hjemmehjælp godkendes. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de aftalte 
justeringer. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. 

Bilag
1. Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet - Gældende for 2016 (1181854 
- EMN-2016-02201)
2. Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - Gældende 
2016 (1181932 - EMN-2016-02201)
3. Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger  - 
Gældende 2016 (1181824 - EMN-2016-02201)
4. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2016 (1182009 - EMN-2016-02201)
5. Ydelsesbeskrivelse Rehab. praktisk og Rehab. personlig (1181889 - EMN-2016-02201)
6. Høringssvar fra Handicaprådet (1244534 - EMN-2016-02201)

2 (Åben) Social ulighed i sundhed
 
Sags ID: EMN-2016-03508

Resumé
Under dette temapunkt gives Socialudvalget et overblik over begrebet social ulighed i sundhed 
samt præsenteres for en række socioøkonomiske data for Gentofte Kommune. 

Baggrund
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På møde den 19. august 2015 godkendte Socialudvalget en årsplan for temapunkter herunder et 
temapunkt om social ulighed i sundhed på mødet 10. august 2016. 

Den sociale ulighed i sundhed har igennem de sidste 20 år i Danmark været stigende, hvilket 
betyder, at sundhedsrisici og sygdomme er fordelt socialt skævt i samfundet. Sygdom har både 
konsekvenser for den enkelte borgers mulighed for at leve det liv, som værdsættes og for 
samfundsøkonomien. Der er borgere, der ikke kan indgå i arbejdsstyrken, og ulighed i sundhed 
koster penge i form af udgifter til blandt andet førtidspension, behandling og plejeydelser. 

Erfaringer tyder på, at indsatser kan reducere den social ulighed i sundhed. Derfor er der også i 
kommunerne fokus på at have tiltag, der skaber mere lighed i sundhed. 

Vedlagte notat har til formål at give et overblik over begrebet social ulighed i sundhed; hvad 
betyder det, og hvilke faktorer har indflydelse på den sociale ulighed i sundhed. Sidst præsenteres 
en række socioøkonomiske data for Gentofte Kommunes borgere. 

Det er Social & Sundheds vurdering, at orienteringen giver det nødvendige indblik i begrebet social 
ulighed i sundhed og de socioøkonomiske data for Gentofte Kommunes borgere til, at 
Socialudvalget kan drøfte Gentofte Kommunes indsatser på området. 

Der vil være et oplæg på mødet.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat om ulighed i sundhed (1242340 - EMN-2016-03508)
2. Indsatser i GK social ulighed i sundhed (1242342 - EMN-2016-03508)

3 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Sundhed i Gentofte - 
Bogerrettet behandling
 
Sags ID: EMN-2016-03865

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte Kommune – Borgerettet 
behandling forelægges hermed Socialudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen.



Side 6

Baggrund
Mange forhold har betydning for det fremtidige sundhedsvæsen. Den demografiske udvikling viser, 
at antallet af borgere mellem 65-84 år vil stige over de kommende år. Derudover vil der være et 
øget antal borgere, der lever længere med flere kroniske lidelser. Endvidere kommer der nye 
behandlingsformer og nye teknologiske løsninger, som medfører kortere indlæggelser på 
hospitalerne og mere behandlings- og plejekrævende borgere, når borgerne hjemsendes til videre 
behandling i det nære sundhedsvæsen i kommunen. Samtidig kan det på landsplan konstateres, at 
en større del af ressourcerne i sundhedsvæsenet anvendes til en mindre del af befolkningen. 
Endelig er der en forventning om, at ressourcerne i sundhedsvæsenet, herunder de kommunale 
udgifter, vil komme under stadigt stigende pres.
Opgaveudvalgets formål er via bred involvering at sætte fokus på den borgerrettede behandling i 
kommunen, og hvordan den skal udvikle sig. 
’Sundhed i Gentofte – borgerrettet behandling’ defineres som kommunens indsats for kronisk syge, 
indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre komplikationer og tilbagefald, samt for 
rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse.
Det ny opgaveudvalg skal arbejde med vision og målsætning samt sætte retning og rammer for 
udvikling af den tidlige indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, 
forhindre komplikationer og tilbagefald samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter 
udskrivelse fra hospital. 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 
medlemmer, der afspejler forskellige grupper af borgere og erhvervsliv med interesse for og 
kompetencer relevante i forhold til opgaveudvalgets genstandsfelt, som beskrevet i forslag til 
kommissorium.  

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i december 2016 og afsluttet august 2017.  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling 
drøftes med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. 
august 2016. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxwærd (Ø) stemte 
imod. ”Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes nye politiske struktur og etablering af nye 
§ 17 stk. 4 udvalg, vil Enhedslisten spørge i Statsforvaltningen om fremlæggelsen til 
socialudvalget af kommissorium ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling” er 
fremlagt i overensstemmelse med Styrelseslovens § 17 stk. 4 og Gentofte Kommunes 
Styrelsesvedtægt, da der ikke har været en politisk indstilling til nedsættelse af det 
fremlagte § 17 stk. 4 udvalg, før Socialudvalgsmødet d.d. Ligeledes stemmer Enhedslisten 
mod, med udgangspunkt i, at det ikke fremgår hvorledes de politiske pladser fordeles.”

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg, Sundhed i Gentofte Kommune - borgerrettet behandling 
(1267569 - EMN-2016-03865)
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4 (Åben) Kvartalsrapport til Socialudvalget, 2. kvartal 2016
 
Sags ID: EMN-2016-03507

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. 

Der gøres opmærksom på, at nogle af de nøgletal, der vises kvartalsvis, i denne rapport vises for 
månederne april og maj. I 3. kvartalsrapport til socialudvalgets møde i november ville disse data 
være opdaterede for hele 2. kvartal. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget: 

At kvartalsrapporten tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Bilag
1. Kvartalsrapport, 2. kvartal 2016 (1242378 - EMN-2016-03507)
2. Bilag 1 - Lovbestemte ydelser (1240664 - EMN-2016-03507)
3. Bilag 2 - Årshjul for kvartalsrapporter til Socialudvalget (1240663 - EMN-2016-03507)
4. Bilag 3 - budgetændringer (1242400 - EMN-2016-03507)
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5 (Åben) Justering af mål i Gentofte-Plan 2017
 
Sags ID: EMN-2016-03656

Resumé
Som en del af forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges Økonomiudvalget den 6. september 
2016, indgår mål på de enkelte målområder. Der forelægges her forslag til justering af mål inden 
for Socialudvalgets to målområder, ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’ samt ’Borgere med 
handicap, sindslidende og socialt udsatte’. Der lægges desuden op til justering af visionen for 
målområdet ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’.

Baggrund
Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2016 – dagsordenens pkt. 7 – procesplanen for 
udarbejdelse af Gentofte-Plan 2017, herunder at formen for planen fastholdes uændret med bl.a. 
vision og mål på de enkelte målområder. Endvidere indgik, at målene på målområderne som 
udgangspunkt vil blive forslået fastholdt uændret fra 2016 til 2017, dog med evt. tilpasninger til den 
løbende politikudvikling i opgaveudvalgene mv. og øvrige beslutninger.

Målene under målområdet ’Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte’ foreslås 
fastholdt uden justeringer, således: 

1. Vi igangsætter byggeprojekter, der renoverer og ombygger vores bo- og dagtilbud med 
udgangspunkt i moderniseringsplanen ”Det gode liv – i nye rammer”.
2. Vi skaber nye løsninger i samarbejde med borgerne og indgår forpligtende samarbejder på 
tværs af opgaveområderne og med andre kommuner for at styrke opgaveløsning, sammenhæng 
og muligheder i borgernes liv.
3. Vi arbejder målrettet med rehabiliterende forløb og recovery, så vi træner og styrker borgernes 
evner, selvhjulpenhed og mulighederne for et selvstændigt liv.
4. Vi styrker lighed i sundhed gennem sundhedsfremmende initiativer.
5. Vi giver borgere størst mulighed for selvhjulpenhed og livskvalitet gennem IT, 
kommunikationsmetoder og andre velfærdsteknologiske løsninger.

For målområdet ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’ er foreslået en justering af visionen og af 
det 4. mål.

Visionen foreslås ændret fra: 
’Vi vil være blandt de førende aktører i det nære sundhedsvæsen – for at understøtte borgernes 
mulighed for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv’ 

Til:

’Vi vil et nært sundhedsvæsen, der på bedste måde understøtter borgernes mulighed for at forblive 
selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv’.  

Det 4. mål under målområdet foreslås justeret således: 
1. Vi understøtter, at beboerne i plejeboliger føler sig hjemme i et livgivende og aktiverende miljø, 
hvor beboere og frivillige inddrages i de daglige gøremål.
2. Vi arbejder målrettet med at sikre en fortsat høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven og med at 
styrke medarbejdernes arbejdsmiljø gennem social kapital.
3. Vi nytænker og udvikler vores tilbud til borgerne igennem tværgående internt og eksternt 
samarbejde, anvendelse af velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige.
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4. Vi arbejder rehabiliterende, forebygger sygdomsforværring og indlæggelser gennem arbejdet 
med tidlig opsporing og tidlig indsats. (Tidligere formulering: ”Vi forebygger sygdomsforværring og 
indlæggelser gennem arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats”). 
5. Vi har fokus på samarbejde med andre kommuner, regionen og praksissektor med henblik på at 
understøtte sammenhængende borgerforløb.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget:

1. At det justerede 4. mål for målområdet ’ Forebyggelse, rehabilitering og pleje’ indarbejdes i 
forslag til Gentofte-Plan 2017, mens de øvrige mål på målområdet fastholdes som i 2016.

2. At den justerede vision for målområdet ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’ indarbejdes i 
forslag til Gentofte-Plan 2017. 

3. At målene på målområdet ’Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte’ fastholdes 
som i 2016.

4. At de justerede mål og den justerede vision indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som 
forelægges for Økonomiudvalget den 6. september 2016.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Pkt. 1-4: Vedtaget.

Bilag

6 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik, august 2016
 
Sags ID: EMN-2015-17426

Resumé
Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 13, blev 
opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik nedsat under Socialudvalget. Af kommissoriet for 
opgaveudvalgt fremgår det, at Socialudvalget løbene orienteres på dets møder om 
opgaveudvalgets arbejde. 

Der har været afholdt seks møder i opgaveudvalget i henholdsvis september, oktober, december 
2015 og marts, april og juni 2016. Der er vedlagt et statusnotat til dagsordenspunktet.
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Der blev nedsat tre arbejdsgrupper, ’Supersettings’, ’Voksne, ældre og sundhed’ og ’Ungekultur og 
sundhed’ efter opgaveudvalgets møde i december 2015. Arbejdsgrupperne skulle alle bidrage til at 
kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik for Gentofte 
Kommune. 

Anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper blev gennemgået på opgaveudvalgets møder i marts og 
april 2016, og drøftelserne afstedkom en række forslag til justeringer og ændringer, der er blevet 
indarbejdet i de samlede anbefalinger.

På det femte møde i april blev resultaterne fra en midtvejsevaluering af arbejdet i opgaveudvalget 
gennemgået og drøftet. Opgaveudvalget formulerede hér også forslag til vision og principper for 
Gentofte Kommunes nye sundhedspolitik.

På baggrund af opgaveudvalgets drøftelser og forslag, og de tre arbejdsgruppers anbefalinger er 
der blevet udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik. Udkastet blev udsendt til opgaveudvalget 
forud for deres møde i juni. På mødet blev udkastet præsenteret og drøftet. Opgaveudvalget blev 
herudover orienteret om planen for den videre proces for udviklingen af Gentofte Kommunes nye 
sundhedspolitik. 

Der har til alle opgaveudvalgets møder været en høj deltagelsesprocent, og stor interesse og 
engagement fra udvalgets medlemmer. 

Dagsordner, protokoller og præsentation fra møderne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens 
medlemmer via Politikerportalen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget:

At statusrapporteringen fra opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik for Gentofte Kommune tages til 
efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Notat om status for arbejdet i opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik (1267657 - EMN-2015-
17426)

7 (Åben) Udpegning af medlem til Integrationsrådet
 
Sags ID: EMN-2016-01427

Resumé



Side 11

Kurt Bagge-Hansen, der er udpeget som medlem af Integrationsrådet efter indstilling fra 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG), har meddelt, at han ønsker at udtræde af 
Integrationsrådet. SIG har indstillet Birger Hesse som repræsentant i rådet i Kurt Bagge-Hansens 
resterende funktionsperiode.

Baggrund
Ifølge § 2 i Integrationsrådets vedtægt har rådet 15 medlemmer samt suppleanter til de 6 
medlemmer, der er valgt af og blandt flygtninge og indvandrere. Medlemmerne og suppleanterne 
udpeges af Kommunalbestyrelsen efter valg eller indstilling fra de grupper og foreninger m.v., der 
har plads i Integrationsrådet i henhold til rådets vedtægt. Kommunalbestyrelsen skal herunder 
udpege 1 medlem blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i kommunen. 
Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.  

På mødet den 22. juni 2015 udpegede Kommunalbestyrelsen Kurt Bagge-Hansen som medlem af 
Integrationsrådet blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i kommunen i Kate Skavins 
resterende funktionsperiode, det vil sige frem til den 31. december 2017. Der henvises til 
dagsordenen for dette møde, punkt 20. 

Kurt Bagge-Hansen har efterfølgende meddelt Social & Sundhed, at han ønsker at udtræde af 
Integrationsrådet. SIG har på denne baggrund indstillet til Social & Sundhed, at Birger Hesse 
udpeges som medlem af Integrationsrådet i Kurt Bagge-Hansens resterende funktionsperiode.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At udpege Birger Hesse som repræsentant blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i 
kommunen i Kurt Bagge-Hansens resterende funktionsperiode. 

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

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