Sundhed

Sunde borgere
Sundhed arbejder for at øge sundhedstilstanden for
kommunens borgere. Der arbejdes med forskellige
forebyggende indsatser, rehabilitering og genoptræning, fysioterapi og misbrugsbehandling. Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

Genoptræning – privat og kommunal
I 2020 har borgerne primært valgt de private leverandører til genoptræning fremfor de kommunale, hvilket fremgår af nedenstående figur.

Sundhedsområdet brugte i 2020 samlet 5,3 mio.
kr. mere end det korrigerede budget. Det svarer
til en afvigelse på 3,4 % i forhold til det korrigerede budget. Sundhed havde i 2020 en positiv
overførsel på 1,3 mio. kr. fra 2019.
Medfinansiering til sundhedsvæsenet
Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er afregning for Rebild Kommunes andel af udgifterne, når borgere fra Rebild Kommune bliver indlagt, skal på lægebesøg eller
hospice. I 2020 blev der brugt 6,6 mio. kr. mere
end der var afsat budget til på området.

I de tidligere år har der været en opadgående
tendens i antal genoptræningsplaner og genoptræningstimer, men i 2020 har udviklingen i
antal genoptræningstimer været ustabil, grundet
Covid-19, hvilket fremgår af nedenstående figur.

Årsagen til merforbruget skyldes, at der i 2020
er rettet op på måden hvorpå der afregnes imellem årene.
Rehabilitering
Rehabiliteringscentret har til formål at forebygge
indlæggelser og genindlæggelser. Midlet til at
opnå dette er intensive rehabiliteringsforløb,
skræddersyet til den enkelte borgers behov.
Boligerne der tilhørte rehabiliteringscentret, er
primo 2020 overgået til akutpladserne.
Formålet ved hverdagsrehabilitering er at gøre
borgerne mere selvhjulpne i eget hjem. Her
bliver borgerens daglige rutiner vigtige, for at
beholde eller forbedre borgerens funktionsniveau.
Rehabiliteringsindsatserne fik overført et merforbrug fra 2019 på i alt 0,3 mio. kr., og brugte i
2020 ca. 0,5 mio. kr. mere end budgettet.

Årsagen til det generelle mindreforbrug på træningsområdet i 2020 på 1,1 mio. kr. skyldes
primært overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
fra 2019, en effektiv kommunal genoptræning
og en myndighedspulje i plus.
Sundhed – fællesområde
Under fællesområdet ligger selve driften af
sundhedscentret, budget og løn til ledelse, ledelsesinformation samt udskrivnings, hjerneskadeog demenskoordinator. Merforbruget på 1,1 mio.
kr. relaterer sig til personaleudgifter på demens-

området, hvor der har været et merforbrug på
0,6 mio. kr. i 2020 samt et overført merforbrug
fra 2019 på 0,6 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi
I 2020 blev der brugt 1,2 mio. kr. mere på
vederlagsfri fysioterapi end der var i den faste
budgetramme til området. Området fik overført
et merforbrug på 1,6 mio. kr. fra 2019. Udgifterne til den private fysioterapi har i 2020 været
lavere end tidligere år. Det betyder, at der har
været et mindreforbrug i forhold til oprindeligt
budget på 0,4 mio. kr. på området.
Området er svært at regulere, da antallet af
patienter bestemmes af de praktiserende læger,
mens fysioterapiens omgang og behandlingsvarighed fastlægges af den udførende fysioterapeut.

kr. mindre end budgettet på området. Her har
tilbageholdenhed i forbindelse med Covid-19,
samt et overført mindreforbrug fra 2019 på 0,6
mio. kr. haft indflydelse på mindreforbruget.
Særlige indsatser
Rebild Kommune afprøver løbende flere sundhedsprojekter, nogle af projekterne er tidsbegrænsede og finansieret via tilskudsmidler, andre er internt bevilget.
I 2020 var flere af projekterne flerårige, herunder LIVA, frivilligcenter, Projekt ensomhed og
Røgfri Psykiatri. Fordi flere af projekterne strækker sig over flere år, blev der et mindreforbrug
på 1,3 mio. kr. i 2020.
Sundhedsplejen
Antallet af børn i Rebild Kommune har været
stigende de senere år, det har betydet flere besøg af sundhedsplejen. Samtidig med at der er
kommet flere børn, er der på området også
kommet øgede dokumentationskrav. Dette betød, at Sundhedsplejen endte med et merforbrug på 0,3 mio. kr.
Tandplejen
Regnskab 2020 viser, at tandplejen har brugt
0,2 mio. kr. mindre end budgettet. Tandplejens
mindreforbrug kan relateres til en udskudt ansættelse grundet Covid-19. Dette har medført
mindre aktivitet.

Forebyggende indsatser
Rebild Kommune tilbyder borgerne en række
forebyggende indsatser, heriblandt forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, forebyggelse
for kronikere, kræftpakker, Mental sundhed,
Ernæring og AKUT/sundhedstilbud. I 2020 blev
der brugt ca. 7,2 mio. kr., hvilket er ca. 1,4 mio.

