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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 16. maj 2018 

  

Tid: Kl. 16.00 - 19.00 

 

Sted: Socialområdet: Sønderport 6 - 2. Sal, Grenå 

 

 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD  

Henrik Fending Olsen, praktiserende læge - HFO  

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

Erik Holck Hansen, Chef for virksomhed, integration og beskæftigelse – EHH 

/Martin Bengtson - MB 

 

Lene Mehlsen Thomsen, Konstitueret Skole- og dagtilbudschef – LMT  

Hanne Nielsen, Socialchef - HN  

Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef. Formand for KLU - SF  
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1 Praksisplan:  
På dette KLU-møde er det aftalt, at 
hver deltager udvælger 2-3 områder i 
praksisplanen, som vi kan arbejde 
videre med. På mødet træffes der så 
beslutning om hvilke 2-3 
fokusområder, der skal arbejdes 
videre med. 

 
Se referat fra dec. 2017 
 

 Elementer der evt. Kunne arbejdes videre med i relation til praksisplan: 
 
Lægedækning på akutpladserne:  
SD oplyser er passende dækket i relation til stedfortrædende læge.  
 
Det kan overvejes om der skal udvikles et samarbejde med lægerne, hvor de får 
viden om kommunal indsats i relation til børn og unge. 

 
 
 

 

2 Fra beskæftigelsesområdet: 
Processen omkring indhentelse af 
lægelige oplysninger til belysning af 
sygedagpengesager. Inkl. Indholdet i 
attesterne ifht. besvarelse af de 
stillede spørgsmål i anmodningen. 
 
Udsat fra sidste møde. 

 ”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.” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MB: Aktuelt er der ikke de store udfordringer i relation til indhentning af 
oplysninger. 
Det er væsentlig, at lægerne ikke tager stilling til hvilken form for skånehensyn 
borgeren bør tilbydes - ex er det ikke meningen, at lægen skal vurdere, at borgeren 
skal have tilbudt et fleksjob. 
 
Der er et ønske fra Arbejdsmarkedsområdet om at genindføre et årligt møde, med 
afsæt i de mange områder de samarbejder om. 
Lægerne er positive, hvis de får løn for det. 
 
Lægerne gør opmærksom på, at det er vigtigt, at kommunen ikke rekvirere en 
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statuserklæring, der i virkeligheden skal informere om en bred helbredsstatus. 

3. 
 

Sygebesøg og stedlig læge. 
PLO har opfordret de praktiserende 
læger til at tilmelde sig ordningen som 
”stedlig læge”. 

- Status i NdK? 
- Er der nogle udfordringer i 

forhold til kommunens 
korttidspladser? 

X - se pkt. 1  

4. 
 

”Anbefalinger for tværsektorielle 
forløb for mennesker med 
hjertesygdom” 
 
Er der noget vi med fordel skal være 
opmærksomme på i relation til 
samarbejdet mellem de praktiserende 
læger og 
Sundhedsskolen/hjemmesygeplejen 
m.fl.? 

X 
 

De praktiserende lægers arbejde/opgaver/ansvar er primært beskrevet i rapporten 
fra side 18 til side 21. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lægerne har ikke kommentarer i øjeblikket. 
Vil gerne informeres om de kommunale tilbud, hvis det skønnes relevant for 
lægerne. 

 

 

5. 
 

Norddjurs Beskæftigelsesråd:  
Norddjurs Kommune vil meget 
gerne have en læge med i 
beskæftigelsesrådet 
 

 INFO:  
Hovedformålet med dette råd er at sikre et bredt samarbejde om 
beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune til gavn for både borgere, virksomheder og 
kommunen. 
 
De overordnede opgaver for NBR bliver at 

 Rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked, herunder det 
rummelige arbejdsmarked 

 Rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked 

 Foreslå initiativer, som kan afhjælpe konkrete udfordringer på det lokale 
arbejdsmarked 

Udvalget råder ikke over økonomiske midler, hvorfor der ikke gives honorar for 
deltagelse. 

 
Lægerne deltager ikke, når der ikke betales honorar. 
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6 Orientering om godkendt aftale om 
faste læger tilknyttet bosteder 
§108 v/HN 

x Der er ikke §108-institutioner i NdK 

 
 

7 Godkendelse af Samarbejdsaftale 
om Urinprøvetagning v/AHA 

X Samarbejdsaftalen er hermed godkendt i KLU 

 
 

8 Status på akutindsats efter 2 
måneder v/AHA 

 Hjemmesygeplejen synes det fungerer godt, og det gør lægerne også. 

Akutindsatsen primært i Grenå og Glesborg. 
 

9 KLU-møder 2018 
Der skal aftales ny mødedato den 28. 
august, da der er sammenfald med 
møde i VoksenPlejeUdvalget (VPU) 

 Møderne i 2018 er nu: 
 

- 05. september 2018: 14-17 
- 29. november 2018: 14-17 

 

10 EVT:  Vedr. samarbejde: 
- Lægerne er glade for det samarbejde, der er blevet etableret med 

kommunen i løbet af de seneste par år. 
 

Vedr. brug af korrespondancer fra NdK til lægerne: 
- Lægerne er glade for, at vi er blevet meget bedre til at holde os til at sende 

relevante og meningsfulde korrespondancer til dem. 

 

     
     

 


