Status for sundhedsaftalerne 2015-2018 i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen.
D. 15. december 2014 vedtog byrådet Sundhedsaftalen 2015-2018, som er inddelt i hhv. Den Politiske
Sundhedsaftale og Den Administrative Sundhedsaftale. Parallelt med sundhedsaftalerne er der udarbejdet i
alt 38 tværsektorielle grundaftaler mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Der er i efteråret 2017
lavet et status på sundhedsaftalerne og de tværsektorielle grundaftaler.
Alle sundhedsaftaler kan læses via. nedenstående link:
http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsaftalen-2015-2018
Tendenser i status på Den Politiske Sundhedsaftale (i FB)
Fald i antallet af genindlæggelser af nyfødte
Region Nordjylland havde fra 2012 til 2015 en markant stigning i andelen af nyfødte, som blev genindlagt
indenfor 30 dage. Fra 2015 til 2016 er udviklingen vendt med et fald i genindlæggelserne fra 3,3 % til 2,5 %
af de nyfødte. Region Nordjyllands andel af nyfødte, som genindlægges, ligger fortsat over
landsgennemsnittet på 2,1 %.
Stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehus til kommuner
I Aalborg Kommune er der fra 2015 til 2016 sket en stigning i antallet af genoptræningsplaner. De almene
genoptræningsplaner er steget med 15,4 % og de specialiserede genoptræningsplaner er steget med 23,8
%.
Status på aktuelle udviklingsprojekter afledt af Den Administrative Sundhedsaftale (i FB):
Samarbejdsaftale om infektionshygiejnisk rådgivning – status:
Børne- og Familieafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indgik, i samarbejde med Ældre- og
Handicapforvaltningen, pr. 1. august 2016 en 4-årig kontrakt med infektionshygiejnen i Region Nordjylland.
Kontrakten omfatter bl.a. råd og vejledning samt opkvalificering af personale ift. hygiejne. Status på
indsatsen har at der er givet en kompetenceløft af medarbejdere på tværs af Børne- og Familieafdelingens
tilbud. Her er det arbejdsmiljørepræsentanter i daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre og specialinstitutioner,
som har modtaget undervisning i god hygiejne.
Oprettelse af samråd for Børn og Unge
Baggrunden for oprettelse af Samråd for Børn og Unge, er et ønske om at sikre et bedre samarbejde på
tværs af sektorer ift. de børn og unge, der befinder sig i gråzonen mellem kommunale sociale indsatser og
egentlig psykiatrisk udredning/behandling. Den Administrative Styregruppe(DAS) har opfordret Aalborg
Kommune til at udarbejde en samarbejdsmodel med henblik på at smidiggøre samarbejdet med de
praktiserende læger. Efter en lang opstart med mange tekniske vanskeligheder, er det i efteråret 2017
lykkedes at igangsætte driften af projektet. Der har været et fint flow af henvisninger, og antallet har indtil
videre været ganske passende med 2-4 sager pr. Samråd. Dog har der til mødet i december været 6 sager.
Børnesundhedsprofil (3-16 år) - status:
I efteråret 2017 gennemførte Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, som de første i Danmark, en
spørgeskemaundersøgelse (Børnesundhedsprofilen) målrettet 3-15 årige børn og unge.
Børnesundhedsprofilen skal kortlægge sundhed og trivsel hos de nordjyske børn. De første resultater fra
undersøgelsen offentliggøres 12. marts 2018. Præsentationen sker parallelt med Den Regionale
Sundhedsprofil på voksenområdet (16+). Resultaterne af begge undersøgelser skal anvendes strategisk fx
ifm. udarbejdelse af den kommende sundhedspolitik 2019-2022.
Udsatte gravide – status:
Senest ved udgangen af 2017 vil alle gravide i Region Nordjylland, i forbindelse med 1.
jordemoderkonsultation, blive tilbudt en samtale med henblik på at afdække, om den gravide og hendes
partner har brug for ekstra støtte under graviditeten og som ny familie. Såfremt der er behov for ekstra støtte,
afholder jordemoder og den kommunale sundhedsplejerske møde med den gravide og hendes partner for at
afklare den videre indsats.
.

Koordinerede indsatsplaner for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug – status:
Psykiatrien i Region Nordjylland har i samarbejde med flere nordjyske kommuner fået bevilget 800.000 kr. i
satspuljemidler til fælles undervisning vedr. psykiatriske patienter med samtidigt misbrug – herunder sættes
der fokus på at de koordinerede indsatsplaner udarbejdes.
Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for Flygtning (RCF) og Aalborg Kommune. - status:
Der har været udfordringer med at få RCF til at efterleve deres egne procedurer fra det tidspunkt, hvor
aftalen var indgået. RCF har haft opfattelsen af, at RCF først skulle bruge samarbejdsaftalen fra august 2017
selvom der faktisk står, at den trådte i kraft 1. januar 2017. Aalborg Kommune har bedt om opfølgning på
aftalen.
Hertil kommer indsatser som fx
”Hånd om Barnet”, ”Specialtilbud til gravide – Familieambulatoriet”, ”Forløbsprogram for overvægtige børn,
unge og overvægtige gravide”, ”Selfo-team i Aalborg Kommune”, ”Aftale om elektronisk kommunikation
mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste” m.fl.
Den kommende sundhedsaftale 2019-2022 skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019.
Sundhedsstyrelsen har netop lavet ny vejledning til sundhedsaftalerne, som danner grundlaget for den
kommende sundhedsaftale. Arbejdet med den kommende sundhedsaftale påbegyndes i januar 2018.

