
Bilag 10 - Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Udvalg Type Overskrift Kort beskrivelse Forventet 

politisk 
behandling 

Status Fremdrift Status 3. FR Farve 2020 2021 2022 2023

SFU 1. Tekst Budgetanalyse - tandplejen Der igangsættes en budgetanalyse med henblik på 
afklaring af det varige behov med afrapportering til 
brug for budgetlægningen for 2021

Igangsat Revideret tidsplan Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat 5 mio.kr. 
årligt til Tandplejen til nedbringelse af ventelister og en 
styrkelse af tandreguleringsområdet. Budgetanalysen 
2020 er ikke fremlagt pga. udfordringer med Covid-19, 
men der udarbejdes en ny budgetanalyse i 2021.

Lysegrøn

SFU 2. Udvidelse Tandplejen og økonomisk 
ramme

Partierne er enige om at afsætte 1,4 mio. kr. i 2020 
med henblik på at påbegynde afviklingen af puklen på 
tandreguleringsområdet.

Igangsat Revideret tidsplan Efter en væsentlig indsats i starten af året, blev arbejdet 
med at nedbringe behandlingspuklen udfordret af Covid-
19 nedlukning og efterfølgende udfordringer med at skaffe 
værnemidler. Pt. er indsatsen genoptaget, der rekrutteres 
nye medarbejdere, men det forventes ikke, at 
behandlingspuklen kan nedbringes fuldstændigt i 2020.

Lysegrøn   1.400   -  -    -  

SFU 2. Udvidelse Frivillig træning som 
pilotprojekt for kommunale 
medarbejdere inden for 
sundheds- og ældreområdet

Partierne er enige om at afsætte 0,25 mio. kr. i 2020 til 
pilotprojekter med frivillig træning for medarbejdere på 
sundheds- og ældreområdet.

SFU  30. november 
2020

Igangsat Følger tidsplan Da projektet skulle have fundet sted på kommunens 
plejecentre, blev det besluttet, at projektet blev skubbet til 
2021 grundet den usædvanlige sundhedsmæssige 
situation pga. COVID-19.

Lysegrøn   250   -  -    -  

SFU 2. Udvidelse B 2019 Sundhedsplejerske til 3-
årsbesøg hos udsatte familier

Sundhedsplejen udvides, således at alle sårbare 
familier tilbydes et 3-årsbesøg.

Gennemført Følger tidsplan Indsatsen er igangsat i 2019, dog måtte besøg sættes i 
bero i foråret i forbindelse med Covid-19, alle familier, der 
skulle have haft 3 års besøg i perioden fik dog vejledning 
pr. telefon.

Grøn   160   80 

SFU 2. Udvidelse B2019 Sundheds- og 
forebyggelsesaktiviteter

Ved aftale om budget 2019-2022, blev der afsat 3 mio. 
kr. årligt til en pulje til forebyggelsesinitiativer, som 
forvaltes af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Ved 
overførselssagen 2019 til 2020, der blev vedtaget af 
kommunalbestyrelsen den 20 april blev 412. t. kr 
overført til videreførelse af projekter i 2020. 

Udvalget blev 
forelagt status 
august 2020. 

Igangsat Revideret tidsplan Projekterne kører som planlagt. Status blev fremlagt for 
SFU den 17 august 2020, punkt 41. 

Lysegrøn   3.412   3.000  - -  

SFU 3. Effektvisering Kommunal medfinansiering af
sundhedsydelser – fokus på 
effekt og værdighed for 
borgerne

Udgifterne til kommunal aktivitetsbestemt 
medfinansiering har vist sig at være svær at reducere. 
Frederiksberg Kommune skal gennem sine indsatser 
modvirke, at borgere bliver indlagt på hospitalerne og 
det tager tid før effekterne af indsatserne kan 
identificeres. For at tilvejebringe et solidt grundlag for 
at varetage opgaven med kommunal aktivitetsbestemt 
medfinansiering, blev der på mødet i Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget den 4. februar 2019 afsat 0,6 
mio. kr. til en analyse af den kommunale 
aktivitetsbestemte medfinansierings enkelte elementers 
effekter med det formål, at afdække konkrete 
handlemuligheder for at nedsætte aktiviteten for 
Frederiksbergborgere. Den foreslåede effektivisering 
udmøntes i forlængelse af analysens resultater.

 SFU den 17. 
februar 2020

Igangsat Revideret tidsplan Arbejdsgrupperne er i gang med at udarbejde oplæg til 
projekter, der kan implementeres i 2021. Resultaterne fra 
gruppearbejdet og tilhørende oplæg til projekter vil blive 
fremlagt i januar 2021. Den manglende realisering af 
effektiviseringen i 2020 og 2021 grundet fastfrysning blev 
håndteret 1. FR 2020 og forventes håndteret ved 1 FR 
2021.

Lysegrøn -1.000 -2.000 -2.000 -2.000

SFU 3. Effektvisering Sundhedstjenesten – Justering
af tilbud

Justering af en række af Sundhedstjenestens tilbud. Gennemført Følger tidsplan Der er foretaget justeringer af tilbud til mødregrupper, 
papirversioner af pjecer samt mor-barn grupper.

Grøn -242 -321 -321 -321

SFU 3. Effektvisering B 2019 Sundhedstjenesten –
Tilpasning af Forældreklasser

Forældreklasser nedlægges på baggrund af faldende 
tilslutning.

Gennemført Følger tidsplan Forældreklasser er afskaffet allerede medio 2019 på 
grund af hurtigere dalende tilslutning end hidtil antaget

Grøn -1.281 -1.281 -1.281 -1.281

1 af 2



Bilag 10 - Sundheds- og forebyggelsesudvalget
Udvalg Type Overskrift Kort beskrivelse Forventet 

politisk 
behandling 

Status Fremdrift Status 3. FR Farve 2020 2021 2022 2023

SFU 3. Effektvisering B 2019 Tilpasning af
kampagneaktiviteter med 
begrænset effekt under 
forebyggelsesområdet

Tilpasning af kampagneaktiviteter med begrænset 
effekt under forebyggelsesområdet

Skal ikke 
behandles

Gennemført Følger tidsplan Under implementering. Indsatserne forventes fuldt ud 
implementeret i 2022.

Grøn -50 -150 -300 -300

SFU 3. Effektvisering B 2019 Fokus på effekten af
forebyggende indsatser på 
sundhedsområdet

Forebyggelsesindsatsen på Frederiksberg består af en 
række tiltag/projekter, som alle har et forebyggende 
sigte, og som medvirker til at højne den almene 
sundhedstilstand på Frederiksberg. Indsatserne 
gennemgås og vurderes i forhold til, om indsatsen er 
sammensat således, at tilbuddene virker for borgerne, 
og at der hentes den ønskede effekt. 

Skal ikke 
behandles

Gennemført Følger tidsplan Under implementering. Indsatserne forventes fuldt ud 
implementeret i 2022.

Grøn -100 -150 -200 -200

2 af 2


