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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 4. december 2017 

  

Tid: Kl. 14.00 – kl. 17.00 

 

Sted:  Østergade 36, Grenaa, Mødelokale 2 – 1. sal 

 

Forplejning:   Æbleskiver, gløgg, kaffe og ostemad 

 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD x 

Henrik Fending Olsen, praktiserende læge - HFO x 

Anne Ahrensbach, Souschef sundheds- og omsorgsområdet.  Sekretær for KLU - AHA x 

Erik Holck Hansen, Chef for virksomhed, integration og beskæftigelse - EHH Afbud 

Finn Mikkelsen, Skole- og dagtilbudschef – FM Afbud 

Hanne Nielsen, Socialchef - HN x 

Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef. Formand for KLU - SF Afbud 

 

 



 

Side 2 af 3 
 

 

 

P
u
n
k
t Emne 

B
il
a
g
 Referat Ansvarlig 

1 Drøftelse af praksisplan for almen 
praksis. 
 
Dette punkt er flyttet fra mødet den 
19. sept. 2017 – da vi har afventet 
afstemning om ny overenskomst mellem 
Danske Regioner og PLO. 
 

X Hvad kan praksisplanen bruges til og hvordan kan den omsættes meningsfuldt? 
 
Eksempel: 
Hvordan kan vi modvirke ulighed i Sundhed i NdK? 
 

- Der er eksempler på at det er de ressourcestærke borgere, der benytter sig 
af Sundhedsskolens tilbud, og de ressourcesvage afvises p.gr.a. deres 
komplekse og til tider ustabile problemstillinger. 

 
Beslutning 
Op til næste KLU-møde har hver deltager udvalgt 2-3 områder i praksisplanen, som 
vi kan arbejde videre med. På næste møde træffes der så beslutning om hvilke 2-3 
fokusområder, der skal arbejdes videre med. 

AHA 
sætter det 
på 
dagsorden
en 

2 Forslag til instruks til/aftale om 
samarbejde mellem sygeplejen og 
lægerne i relation til 
håndkøbspræparater 
 
Er drøftet første gang på KLU-møde den 
15. december 2016.  
Praksiskonsulent og AHA har 
efterfølgende redigeret og præciseret 
ordlyden.  

X Godkendt – under forudsætning af at den indsættes i skabelon for instrukser. 
 
OBS!! Der kommer en ny instruks på urinprøver – den er stadig i gang med at blive 
tilpasset.  
Vi skal være OBS! På at samarbejdsaftalen tilrettes på NdK’s hjemmeside: 
https://www.norddjurs.dk/media/3975779/Norddjurs-Kommunes-
samarbejdskatalog-200416.pdf  
 
 

AHA 

3. 
 

Ny overenskomst mellem danske 
regioner og PLO.  

- Hvad betyder det for 
samarbejdet?  

 Lægedækning af korttids-pladser: HF spørger om der er mulighed for, at borger kan 
skifte opholdssted under et genoptræningsophold?  
Det kan det kan det godt, hvis borgeren ønsker det OG borgeren betaler for 
transporten. 
 
Telekonsultation: Det kan muligvis godt komme på tale på et tidspunkt. 
 

 

https://www.norddjurs.dk/media/3975779/Norddjurs-Kommunes-samarbejdskatalog-200416.pdf
https://www.norddjurs.dk/media/3975779/Norddjurs-Kommunes-samarbejdskatalog-200416.pdf
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Alternativ til akkreditering 
De praktiserende læger vil etablere en kvalitetsklynge svarende til NdK. 
 
Brug af ”den røde akut telefon”: den er ikke brugt optimalt endnu. 

4. 
 

Nyt stillingsopslag for plejecenterlæger.  Bliver opslået i uge 50.  

5. 
 

Status på arbejdet vedr. læger 
tilknyttet socialområdets bosteder. 

 Aktuelt gælder dette kun for bosteder under Servicelovens § 108. Det er ved at blive 
undersøgt, om det kan udvides til Servicelovens § 85. 
Der forventes en afklaring primo januar 2018. 
AHA sørger for at sende kopi at tidligere stillingsopslag til HN. 

 
 
 
AHA 

6 Ansættelse af sygeplejerske med 
specialviden inden for KOL 

 Starter 1/1-18 
Stor erfaring indenfor specialet. 
Funktionsbeskrivelse eftersendes sammen med referatet. 

 

7 Fælles temamøde om akutindsats: 
12/12-2017 

 Der er en pæn tilslutning  

8 Fra beskæftigelsesområdet: 
Processen omkring indhentelse af 
lægelige oplysninger til belysning af 
sygedagpengesager. Inkl. Indholdet i 
attesterne ifht. besvarelse af de stillede 
spørgsmål i anmodningen. 
 
 

 ”I Sygedagpengeteamet er vi rigtig glade for samarbejdet med lægerne, da det er 
en stor del af det og belyse sagerne tilstrækkeligt, og vi kan kun opfordre lægerne 
til også at tage kontakt til os hvis de tænker at det kunne være relevant. Dernæst 
er vi godt klar over at vi får svar fra lægerne som vi spørg. Alligevel oplever vi 
nogen gange at der ikke bliver svaret på spørgsmålene, og den manglende 
besvarelse bunder – formentlig - i at lægen ikke kan svare. Her ville det være 
fordelagtig at lægerne skrev hvorfor de ikke kan/ønsker at besvare punkterne.” 
 
Udsat til næste møde p.gr.a. afbud 

 

9 KLU-møder 2018  - 30. april 2018: 14-17 
- 28. august 2018: 14-17 
- 29. november 2018: 14-17 

 

10 Evt. 
Hvad gør vi hvis en borgere findes 
(forventet) død – evt. i en uværdig 
stilling eller situation. Bl.a. mhp at 
skåne pårørende. 

  
AHA følger op. 
Lægerne opfordres til at underrette NdK, hvos der er noget NdK kan gøre bedre. 
 

 

 


