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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 25.01.2022 

  

Tid: Kl. 13:00 – kl. 14:30 

 

Sted: Sundheds- og Omsorgsområdet  

 Voldby Skole 

Sangstrupvej 32, Grenå 

Mødelokale: Udviklingen 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD X 

Anne Ahrensbach, konstitueret Sundheds- og omsorgschef - AA X 

Ann Fjeldgaard, Arbejdsmarkedsafdelingen  - AF X 

Lene Mehlsen Thomsen, Skole- og dagtilbudschef – LMT Afbud 

Hanne Nielsen, Socialchef - HN X 

Signe Edske Møller, Sundhedsfaglig konsulent og risikomanager (ref. + konsulent for KLU) X 
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 Referat Ansvarlig 

1 Opfølgning på seneste KLU-møde 
- afholdt 27. januar 2021 

 Ingen punkter til opfølgning fra seneste møde i 2021. 
 
 

 

2 Nyt fra de praktiserende læger 
 

 Der har i 2021 været meget nedsat aktivitet i udviklingsarbejdet på tværs af de 
praktiserende læger i NdK. Dette skyldes mestendels COVID-19.  
 
Der er mange overenskomstmæssige spørgsmål der fylder på praksisområdet.  
Nye ydelser er kommet til (grundydelser kontra tillægsydelser). 
 
Lægevagt: Der er ingen besøgslæge på Djursland længere. Der befinder sig en 
vagthavende læge i Grenaa, men denne må ikke køre på sygebesøg – må 
udelukkende visitere. Der ses ventetider på sygebesøg på op til 5 timer, idet det er 
en læge fra Randers eller Aarhus, der skal køre ud derfra. Dette kan potentielt 
resultere i en stigning i antal indlæggelser.  
Omorganiseringen i vagtlægeordningen fylder meget i klyngearbejdet.  
 
Det drøftes på KLU, hvorvidt ændringerne i lægevagtregi påvirker efterspørgslen på 
akutkald/ekstra hjemmeplejebesøg i kommunen – benyttes de kommunale 
akutsygeplejersker i større omfang nu eller ej? S&O undersøger dette. 
 
SD: Det nu er muligt for lægerne at tilgå populationstræk over de borgere, som 
endnu ikke er vaccineret mhp. at få øget vaccinationstilslutningen. Lægerne må 
gerne kontakte borgerne og informere om vaccinationstilbud. 
  

SD 
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Gensidig orientering på 
vaccinationsindsatsen i relation til COVID-19 

 AA: Norddjurs Kommune ligger højt ift. vaccinationstilslutningen. 64,4% af 
befolkningen har fået 3. stik (gns. På 60,7% for hele Region Midt). Bilag vedhæftet 
referatet.  
Lidt lavere tilslutning til influenzavaccination ift. regionsgennemsnit (tilslutningen 

AA 
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er dog steget i NdK sammenlignet med tidligere) 
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Smittestatus  
 

 AA: Aktuelt ligger NdK rangeret som nr. 92 ud af 98 kommuner, dvs. at der er 91 
kommuner med højere incidens end Norddjurs. Skole/dagtilbud hårdest ramt af 
smitte sammenlignet med S&O og SOC. 

AA 
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Status på testfaciliteter  AA: Kommunen har ingen indflydelse på, hvilke testfaciliteter der udbydes. 
Regionen styrer dette. Der findes aktuelt 3 lokationer med kviktest i NdK.  
 
Pga. mangel på selvtests har det været nødvendigt at prioritere i fordelingen af test 
mellem S&O, SOC og Skole/dagtilbud. 
Der sker rutinetest (pcr) af medarbejdere i S&O. Dette er udvidet til også at 
inkludere medarbejdere, der er defineret som øvrig kontakt, sådan at de i 
arbejdstiden kan få foretaget pcr-test ifm. smitteopsporing, hvis en kollega eller 
borger er konstateret smitte.  
SD: Det oplyses, at flere af de praktiserende læger også har mulighed for at tilbyde 
podning for COVID-19 ved behov.  
Dette videreformidles til ledergruppen i S&O, hvis test-behovet skulle vise sig at 
stige. 
 
SD: Det opleves fra de praktiserende lægers side, at der rekvireres testbil fra 
kommunen via en MedCom-besked. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da der kan gå 
flere dage imellem at de praktiserede læger håndterer indkomne MedCom-
beskeder. 
Ved behov for rekvirering af testbil, anses dette som en akut opgave, og der skal 
derfor tages telefonisk kontakt til lægen. Punktet meldes ud til ledergruppen i både 
S&O og SOC. 
 
Det drøftes, hvad svarfristen for håndtering af MedCom-beskeder er, idet der 
hersker tvivl herom. Der er efterfølgende fulgt op på dette, og af overenskomsten 
med PLO fremgår det, at svartiden gensidigt tilstræbes at være maksimalt tre 

AA 
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hverdage. Overenskomsten er vedlagt referatet.  
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Status ift. regional AKUT-klinik i Grenå 
 
Forslag til fremtidigt 
Nærhospital/Sundhedshus 

 S&O ønsker input til, hvilke funktioner et fremtidigt sundhedshus skal indeholde og 
varetage, som ikke kræver døgnbemanding. 

AA 
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PLO og KL har udarbejdet et papir (se bilag), 
som er tænkt som en opsummering af de 
dele af overenskomstaftalen om almen 
praksis, som involverer kommunen. Aftalen 
træder i kraft den 1. januar 2022. 
Overordnet indeholder aftalen en række 
forskellige tiltag, der styrker samarbejdet 
mellem almen praksis og kommune. Der er 
ligeledes fokus på at styrke 
tilgængeligheden mellem kommunerne og 
almen praksis, hvilket er et vigtig skridt for 
den videre udvikling af det nære 
sundhedsvæsen. 
Det drejer sig om flg. punkter: 

a) Ændring af arbejdsgange ifm 
honorering ifm funktion som 
plejecenterlæge 

b) Indførelse af videokonsultation og 
videokonference 

c) Styrket samarbejde med den 
kommunale akutfunktion 

d) ”Bagom” telefonnumre til lægerne  
e) Styrket samarbejde mellem almen 

praksis og den kommunale 
sundhedspleje 

f) Kommunikation mellem almen 

 a) Ændring af honorering ifm funktion som plejecenterlæge 
Der er taget kontakt til Region Midt’s Praksisadministration ift. kommunens 
del ind i registreringen. Der sendes info ud via Nyhedsbrev, når der er svar. 
 

b) Indførelse af videokonsultation og videokonference 
Teknisk er kommunen klar. IT pusher app’en ud. Medarbejdere 
introduceres, og erfaringer fra Favrskov bruges. Forventeligt tages systemet 
i brug i marts 2022.  
Det præciseres, at en videokonference skal bestå af minimum 3 
fagpersoner. 
Udkast til samarbejdsaftale revideres og sendes på ny til 
praksiskonsulenten. 
 
 

c) Styrket samarbejde med den kommunale akutfunktion 
Flyttes til næstkommende møde. 

 
 

d) ”Bagom” telefonnumre til lægerne  
Vi har allerede en eksisterende aftale i NdK i forbindelse med vores akut-
samarbejde. 
Arbejdsmarkedsafdelingen spørger til, om ’bagom’-nummeret kan benyttes 
ift. akut selvmordstruede borgere, som de står med. 
Det vurderes, at sagsbehandleren godt kan kontakte lægepraksis via akut-
nummer, hvis de vurderer, at der er behov for hurtig behandling. 
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praksis og PPR 
g) Sundhedstjek til borgere på botilbud 

 
 
Punkt a) skal vi hurtigt have trukket af på. 
 
Hvordan kommer vi videre med de øvrige 
områder?  

e) Styrket samarbejde mellem almen praksis og den kommunale sundhedspleje 
Flyttes til næstkommende møde. 
 

f) Kommunikation mellem almen praksis og PPR 
Flyttes til næstkommende møde. 

 
g) Sundhedstjek til borgere på botilbud  

Der er tildelt puljemidler til sundhedsfremme og forebyggelse til borgere på 
botilbud. Det er kommunen der skal kontakte den praktiserende læge for 
tilsyn/besøg. Lægerne kan benytte tilhørende ydelse til dette. Punktet 
drøftes yderligere på næstkommende møde.  

 

 Nyt fra Sundhed og Omsorg 
 

 Sundheds- og Omsorgschef Søs Fuglsang har valgt at gå på pension ved udgangen 
af 2021. 
Stillingen forventes genbesat senest 1. april 2022. 
Souschef Anne Ahrensbach er konstitueret i stillingen frem til og med den 31. 
marts. 

AA 

 Evt. 
 

 Ønske fra Arbejdsmarkedsafdelingen: 
Ønske om at praktiserende læger ringer til arbejdsmarkedsafdelingen, hvis de 
oplever mangelfuldt udfyldte attester. Der ses et behov for at justere 
arbejdsgange, så attester ikke sendes frem og tilbage gentagne gange, sådan at 
sagsbehandlingen forhales unødigt. 
SD forklarer, at lægerne ikke må tage betaling for en attest, som sendes retur pga. 
mangelfuld dokumentation. Der ligger således aldrig et økonomisk incitament bag 
fra lægernes side. 
Der ønskes fra begge parters side en drøftelse og præcisering af, hvilke attester der 
med fordel kan benyttes til hvad, og hvordan systemet kan gøres så gennemsigtigt 
og smidigt som muligt. Ann og Søren følger sammen op på punktet.  

AF 

 Dato for næste møde 
 

 April 2022. Signe indkalder.  

 


