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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 23. oktober 2018 

  

Tid: Kl. 14.00 – 17.00 

 

Sted:  Sundheds- og Omsorgsområdet - Voldby Gl. Skole: Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenå - Mødelokale: Dialogen  

  

 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD X 

Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge - HFO Afbud 

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

Martin Bengtson, Souschef for arbejdsmarkedsafdelingen - MB X 

Lene Mehlsen Thomsen, Skole- og dagtilbudschef – LMT Afbud 

Hanne Nielsen, Socialchef - HN X 

Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef. Formand for KLU - SF X 
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1 Information fra 
Klyngestyregruppen, 6. juni 2018: 
 
Lægerne i Randersklyngen er 
angiveligt dem, der har sværest ved 
at opdatere FMK. 
 
Hvad er status aktuelt hos lægerne 
i NdK? 
 

X Bilags navn: Punkt_3_Bilag_1_Marts_2018_ajourfoeringsgrad_i__i_kommuner_i_Region_Midt. 
 
SD undrer sig over den medsendte opgørelse, og vil følge op.  
AHA sender dagsordenspunkt + bilag til SD 
 

 

2 Status på Akutindsats: 
-  

 Akutindsatsen kører som forventet. Stort set alle lægehus i kommunen 
benytter tilbuddet. 167 gange er tilbuddet benyttet siden opstart. 
 
I Randers-Klyngen (region/kommune) starter et pilot projekt i relation til at 
sikre optimale patientforløb.  
Projektet består bl.a. af en 3-parts samtale mellem Visitation på sgh., 
praktiserende læge og kommune. Det er den praktiserende læge, der afgør 
om det er relevant at inddrage klynge-kommunernes akutteam. 
 
AHA informerer via et Nyhedsbrev til lægerne. 
 
 

 

3 
 

Orientering: 
Hjemmeside som 
kommunikationsværktøj mellem 
praktiserende læger og kommune 

 Link: https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger 
 
Drøftet og konklusionen er, at hjemmesiden fungerer.  
Der udvikles løbende i takt med behovet.  
 
Søren præsenterer siden på PLO-møde på søndag. 

 

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger
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Orientering: 
Kommende samarbejdsaftale om 
helbredserklæring i relation 
bevilling af kompressionsstrømper. 

- Målsætningen er indførelse 
af en mere effektiv 
arbejdsgang.  

  
OBS! at lægerne modtager faktura, når de får betaling. 
 
Model kan evt. udbygges. SD foreslår at næste skridt kunne være 
statuserklæringer ifm. kontinensudredning. 
 
Det aftales at den endelige samarbejdsaftale skal godkendes formelt af SD på 
vegne af KLU. AHA arrangerer dette, når den foreligger. 

 

5 
 

Evaluering og benchmarking i 
relation til funktionen 
”plejecenterlæger” 
 
Såvel læger som plejecentre har 
tidligere udtrykt et ønske om en 
fælles erfaringsopsamling i relation 
til plejecenterlæge-funktionen. 
Formålet skal være at 
optimere/udvikle funktionen og 
samarbejdet. 
 
- Er der fortsat interesse for 

dette fra lægernes side? 
 

 Umiddelbart vurderes det, at funktionen stadig er i en indkøringsproces. 
SD spørger på PLO-møde søndag den 28/10-2018, og melder tilbage via 
praksiskonsulent. 
 
 

 

6 Implementeringsplan vedr. 
behandling af KOL og diabetes type 
2 patienter i almen praksis 
Hvor meget er lægerne orienteret 
om dette? 
Er der noget vi skal samarbejde om 
i den forbindelse? 

X Bilags navn:  Implementeringsplan vedr. behandling af KOL og diabetes type 2 patienter i almen praksis 

17052018 

  
SD vil følge op i lokalt PLO-regi og SF følger op i Klyngestyregruppen.  
AHA samler op med praksiskonsulent. 
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7 Budget 2019 – forventede 
væsentlige konsekvenser af 
serviceniveau – i relation til 
lægesamarbejdet:  
 
Sundheds- og Omsorgsområdet: 
- proces i relation til systematisk 

indsats for at få flere borgere 
på dosisdispenseret medicin  

 
 
 
 
 
 
 
Socialområdet: 
- ingen relevante punkter for 

nuværende 
 
 
 
 
Arbejdsmarkedsområdet: 
-   

  
 
 
 
 
S&O er bevidste om, at det er lægerne, der afgør om de vil ordinere 
dosisdisp. 
Hvis der er faglige argumenter for en evt. udskydelse af iværksættelse af 
dosisdisp. er kommunen selvfølgelig indstillet på en midlertidig udskydelse af 
opstart med dosisdispensering.  
 
Alternativt vil kommunen hjælpe borgerne med at opstarte dosisdispensering 
direkte via apotek. 
 
SD: Der er forståelse for at S&O gør en indsats for at udvide brugen af 
dosisdisp. 
 
 
 
 
 
 
 
Inspireret af erfaringer fra Aarhus Kommune har arbejdsmarkedsområdet 
fokus på at reducere brugen af statusattester. 
SD hilser dette velkomment. 
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8 Næste møde er planlagt til den 29. 
november 2018. Kan dette rykkes 
til januar?/SF 
`- Mødekalender for 2019? 

 Møde i november aflyses. 
 
Plan for 2019: 
- 5. februar 2019 
- 25. september 2019 
 
Begge afholdes i Voldby 
 
AHA sender invitationer. 

  

9 Orientering fra de praktiserende 
læger 
- Lægedækningen i Norddjurs 

Kommune? 
-   
-   

  Der er etableret et lægefagligt klyngesamarbejde i hele Norddjurs 
Kommune – som 7. klynge i DK.  
o Fokus er kvalitetssikring. Aktuelt har klyngen fokus på 

misbrugsområdet. 
 

 Der er fuld lægedækning i kommunen.  
 

 Alle lægeklinikker i kommunen er blevet akkrediteret. 

 

10 EVT.     

     

     

     

     

     

 

 


