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1. Godkendelse af dagsorden
J.nr.:

Kompetence: SF beslutter

Åben sag

Indstilling
Formanden indstiller,
at dagsordenen godkendes.

Beslutning:
Dagsordenen godkendt med tilføjelse om at udvalget inviterer til møde med Lægernes Hus i
Korsør på baggrund af en skriftlig henvendelse til udvalgsmedlemmerne.

2. Henvendelse fra Ældre Sagen vedr. motion for ældre
J.nr.:

Kompetence: SF beslutter

Åben sag

Resumé
Ældre Sagen, Slagelse, sendte i april 2007 et brev, hvori en idé til fremme af ældres brug af
motionstilbud i idræts- og gymnastikforeninger og aftenskolerne.
Brevet er stilet til både Udvalget for Social og Omsorg og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Forvaltningen har ikke modtaget brevet, men er blevet opmærksom på sagen efter henvendelse fra Ældre Sagen.
Social- og Omsorgsudvalget har videresendt brevet til Kultur og Fritidsforvaltningen, idet ideen, der beskrives i brevet, ligger indenfor fritidsområdet.

Sagsfremstilling
Det er i korrespondance med Ældre Sagen blevet gjort klart, at brevet ikke er ment som en
ansøgning, men som en god idé til inspiration for kommunens sundhedsindsats.
Ideen går ud på at kommunen giver et tilskud med henblik på nedsættelse af de ældres egenbetaling.
Formålet er at undgå/udskyde seniorlidelser.
Tilskud til idrætsforeninger og aftenskoler ligger indenfor fritidsudvalgets område, og ideen er
allerede blevet givet videre dertil.
Derudover vil ideen. Ideerne vil blive brugt som inspiration for aktiviteter, der skal sættes i
gang på baggrund af sundhedspolitikken, eller i forbindelse med revision af sundhedspolitikken.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
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ideen om understøttelse af motionstilbud for ældre, der er beskrevet i brev fra Ældre
Sagen, Slagelse, indgå i samlingen af ideer fra sundhedskonferencen og
dette meddeles Ældre Sagen, Slagelse.

Beslutning
Godkendt.
Bilag
Brev fra Ældre Sagen
Social- og Omsorgsudvalgets beslutning
Svarbrev fra Social- og Omsorgsudvalget

3. Projekt vedr. sundhed for pædagogisk personale på 3 institutioner
J.nr.:

Kompetence: USF beslutter

Åben sag

Resumé
I et samarbejde mellem Gigtforeningen, Handicap- og Psykiatriafdelingen samt sundhedsafdelingen er beskrevet projekt ”Forebyggelse og sundhedsfremme blandt pædagogisk personale
på institutioner for fysisk og psykisk udviklingshæmmede i Slagelse Kommune”
Projektbeskrivelsen er et led i ansøgning om midler i Forebyggelsesfonden i Sundhedsstyrelsen.
Der er udvalgt 3 institutioner på handicapområdet, og Handicap- og Psykiatriudvalget har givet
accept af projektet.
Projektansøgningen forelægges Udvalget for Sundhed og Forebyggelse til orientering.

Sagsfremstilling
I projektet deltager 2 døgninstitutioner – 2 afdelinger fra Rosenkildeparken Syd og voksenafdelingen fra Center for aflastning – samt et dagtilbud – specialcentret på VASAC.
Projektet har følgende målsætning:
• At forebygge og nedbringe antallet af personer med besvær i ryg, led og muskler blandt det
pædagogiske personale i de institutioner, som indgår i pilotprojektet, gennem en indsats i
forhold til det ergonomiske arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø samt i forhold til medarbejdernes sundhed i øvrigt (f.eks. kost, rygning, alkohol og motion).
• At iværksætte interventioner, der har effekt ud over projektets løbetid.
• At formidle projektets resultater (såfremt de er positive) i en form, så de kan anvendes af
Slagelse Kommunes øvrige institutioner for fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt generelt for andre institutioner for fysisk og psykisk udviklingshæmmede i landet.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Sundhed og Forebyggelse den 22. august 2007 kl. 15.00

Side 3

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Projektbeskrivelse med bilag

4. Ansøgning vedr. modelprojekt ”Alkoholforebyggelse i kommunen”
J.nr.:

Kompetence: SF beslutter

Åben sag

Resumé
Der foreligger ansøgning til Sundhedsstyrelsen om deltagelse i modelprojektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen”.
Ansøgningen er indsendt, idet der i første omgang er tale om ansøgning om forhåndsgodkendelse.
Hvis Slagelse Kommune kommer i betragtning, skal der indgås aftale med Sundhedsstyrelsen
om projektet. Det forventes, at kommunen i givet fald kan få finansieret projektkoordinatoren.

Sagsfremstilling
Projektets målsætning er:
Det overordnede mål vil være, at man på alle niveauer i kommunen har forholdt sig til de forskellige alkoholproblematikker, der er relevante. At kommunen har en overordnet alkoholpolitik, og at denne overordnede alkoholpolitik har betydet, at der på alle niveauer er indført relevante alkoholpolitikker, der årligt tages op til revurdering og justeres.
Der henvises til vedlagte ansøgning.
Det forventes, at der skal nedsættes både en politisk og administrativ styregruppe. I forbindelse med evt. aftaleindgåelse skal der tages stilling til sammensætningen af grupperne.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at der – hvis der gives forhåndsgodkendelse fra Sundhedsstyrelsen - arbejdes videre med
henblik på udarbejdelse af aftale, som forelægges udvalget.

Beslutning
Godkendt.
Bilag
Ansøgning om deltagelse i modelprojektet ”Alkoholforebyggelse i kommunen”

5. Udkast til sundhedspolitik
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Kompetence: SF beslutter
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Åben sag

Resumé
Efter gennemførelse af en proces startende med borgerkonferencen d. 14. april 07 foreligger
nu udkast til sundhedspolitik.
Udkastet forelægges med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling
Sidste del af processen er tilrettelagt således:
Temamøde i Sundhedsudvalget
med efterfølgende ordinært møde

22. august 07, kl. 13 – 15
22. august 07, kl. 15

Høringsfasen starter

27. august 07

Temamøde i Byrådet

3. september 07

Behandling i alle fagudvalg

september 07

Høringsfasen slutter

27. september 07

Temamøde i udvalget

4. oktober 07

Behandling i Sundhedsudvalget

10. oktober 07

Behandling i Byrådet

26. november 07

Det foreslås, at udkastet sendes i høring til følgende:
•
•
•
•
•

Alle fagudvalg
Alle forvaltninger/institutioner
MED-udvalg
Ældreråd, Handicapråd og Integrationsudvalg
Samarbejdspartnere

Desuden foreslås,
at udkastet lægges på hjemmesiden med henblik på, at alle interesserede borgere kan deltage
i høringen, og at pressen kontaktes med henblik på omtale af høringsmuligheden.
Deltagerne fra borgerkonferencen og diverse foreninger får et brev, hvor der gøres opmærksom på at udkastet kan ses på hjemmesiden, og at man kan få udkastet tilsendt ved henvendelse til forvaltningen.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at udkast til sundhedspolitik sendes i høring i perioden 27. august – 27. september 07.

Beslutning
Godkendt.
Bilag
Udkast til sundhedspolitik (udsendes fredag d. 17. august 07)
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6. Formanden orienterer
J.nr.:

Kompetence: SF beslutter

Åben sag

Resumé
Formanden orienterer – herunder om henvendelser siden sidste møde.

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

7. Forvaltningen orienterer
J.nr.:

Kompetence: SF beslutter

Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterede om, at der er Sundhedsmesse den 7. oktober 2007 i Slagelse Hallen

Indstilling
Sundhedschefen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

8. Eventuelt
J.nr.:

Sagsfremstilling

Kompetence: SF beslutter

Åben sag
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