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Møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) 

 

 

 

Dato: 29. august 2018 

  

Tid: Kl. 14.00 – 17.00 

 

Sted: Fuglsanggården 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD x 

Henrik Fending Olsen, praktiserende læge - HFO X 

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

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

Lene Mehlsen Thomsen, Konstitueret Skole- og dagtilbudschef – LMT afbud 

Hanne Nielsen, Socialchef - HN afbud 

Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef. Formand for KLU - SF X 
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1 Orientering om og drøftelse af afledte 
konsekvenser af budgetsituationen i 
Sundheds- og omsorgsområdet. 
 

 Se punkterne herunder 
 
 
 

 

1.1 Dosisdisp efter 3 mdr. med stabilt 
medicinbehov 
 

 Borgerne kan ikke længere forvente, at vi kan tilbyde at administrere medicin, hvis deres 
medicinbehov er stabilt i 3 måneder. 
 
SD/HFO:  

- Det er vigtigt, at medarbejderne sikre det nødvendige samtykke, OG at det er en spl. 
der forestår overgangen fra manuel dosering til dosisdisp. 

- Det er vigtigt, at man starter med at spørge egen læge. 
- OBS!! øget risiko for fejl, når borger går i ambulante forløb. 

 

 

1.2 
 

Måling af diverse vitale værdier.  
 

 Der bliver strammet op, så sygeplejen gør det, når det er absolut nødvendigt.  
- Foretages kun ved tydelig beskrivelse af formål, ramme og forventet tilbagemelding, 

samt opfølgning.  
- AHA vil inddrage praksiskonsulent i processen. 

 
Hvis borgeren kan lære at gøre det selv, skal borgeren selv. 

 
SD/HFO:  

- God idé at sanere i dette. 
- OBS! der er klare definitioner på forskellige former for BT-målinger. 
- BS-målinger giver meget sjældent mening.  

 

AHA 

1.3 Afklarende samtaler på 
Sundhedsskolen 

 Ændres fra individuelle til grupper på 3 borgere  

1.4 
 

Afløsning i eget hjem  Reduceres fra max. 4 gange ugentligt til max. 2 gange ugentligt med mindre der er 
væsentlige faglige argumenter for mere. 
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1.5 Midlertidige pladser 

- Digterparken (Akut m.m.) 
- Fuglsanggården (demens) 
- Genoptræningspladser 

 Ophold begrænses til max 2-4 uger, med undtagelse af korttidspladserne på demensenheden. 
 
Alle borgere med et akut behov for en midlertidig døgnplads samles på Digterparken. Dette 
medfører, at det kan være nødvendigt, at 2 borgere opholder sig i den samme ”bolig”. 
 
Genoptræningspladser  

- Er samlet i Auning året ud.  
- Posthavens genoptræningspladser er lukket i samme periode.  

 

1.6 Praktiske hjælp  - Iværksættes efter 5 dage i stedet for 3 dage 
- Tøjvask reduceres til hv. 14. dag 
- Nødkaldsresponstid (fremmøde) øges fra 30 min. til 1 time 
- Bad reduceres til 1 x ugentlig 
- Rengøring reduceres til hv. 3 uge 
- Klippekort stoppes i hjemmeplejeregi 

 

1.7 IV-aftalen med Regionshospitalet i 
Randers 

 - Er opsagt d.d. (29/8-2018). Opsigelsen træder i kraft 1. december 2018 
- Opfølgende samtaler stoppes stort set. Eks. Efter dødsfald og  

 

1.8 Rehabiliterings-træning   - SD: hjerterehabilitering fase 2. Borger har oplyst læge om, at de har fået at vide, at 
de selv kan træne, fordi der ikke har været ressourcer til at der kan være personale. 
 

o Det undersøger SF 

 

1.9 Selvtræning  - Der introduceres ikke nye borgere til dette tilbud. Der stilles ikke instruktører til 
rådighed. 

SF 

1.10 Varmtvandsbassin  - Fjernes som tilbud i kommunalt regi.  

1.11 Træning i Glesborg  - Drosles ned  

1.12 Osteoporose skolen  - Lukkes ned resten af året  

1.13 Økonomi i Sundheds- og 
Omsorgsområdet 

 - S&O har holdt sit budget, men skal selvfølgelig være med til at stramme op og 
understøtte på kommunens samlede økonomi. 

- Der skal gives høringssvar inden den 11. september 2018. 

 

1.14 Pr. 1. januar  - Der kommer yderligere besparelser i kommende år.  

1.15 Varmtvandsbassin  Forventes lukket som et kommunalt træningstilbud  

1.15.1 Konsulent for velfærdsteknologi   Genopslås ikke.  

1.15.2 Kørsel §86 - til træning, aktiviteter 
m.m. 

 Borgernes egenbetalingen stiger fra 15 kr til 40 kr  

     

2 Kommunikation til de praktiserende 
læger 

 Der udarbejdes informationsbrev til alle læger – i samarbejde med praksiskonsulent AHA 
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3 Information om brand på Farsøhthus  SF orienterer med afsæt i det, der tidligere er meldt ud i presse og andre platforme.  

 
Det drøftes, om det kunne have været relevant at involvere plejecenterlægen ifm. en brand.   
 
SD/HFO: anbefaler, at NdK i givet fald tager kontakt og spørger den enkelte 
plejecenterlæge. 

 

   -   

     

 

 


