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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 05.02.2019 

  

Tid: Kl. 14.00 – 17.00 

 

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

 

 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD x 

Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge - HFO x 

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

Martin Bengtson, Souschef for arbejdsmarkedsafdelingen – MB   

Deltager fra kl. 14 til kl. 15 

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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P
u
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t Emne 

B
il
a
g
 Referat Ansvarlig 

0 Nyt fra de praktiserende læger 

- Der er ikke indkommet emner 

 De praktiserende læger har haft deres første møde i klyngen. I Norddjurs-
klyngen er der læger med fra hele Norddjurs Kommune. 
Klyngemøderne bliver muligvis kombineret med nogle PLO-møder. 
 
Apotekerne har ind i mellem problemer med at have den nødvendige medicin 
på lager, hvilket kan give administrative og praktiske udfordringer. 
 
Der er et ønske om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale i relation til 
kontinenshjælpemidler. 
 
SD: Forslag - kommunen kunne overveje, at ansætte læger, en sådan kunne 
drifte og understøtte flere chefområder 
 
Det opleves at der fortsat er patienter, der får bevilget 
kompressionsstrømper og kontinenshjælpemidler uden at lægen har udstedt 
en statuserklæring. 
AHA følger op på manglende statuserklæringer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SF 
 
 
AHA 

1. 
 
H
N 

Ordning: Sundhedsfaglig rådgivning på 

bosteder 

- Drøftelse af muligheder i Norddjurs 

Kommune.? 

--------------------------------------------------------- 

Det kan være relevant med sundhedsfaglig 

rådgivning ved en fast læge på alle typer af 

bosteder. Fx bosteder til borgere med 

handicap. På denne baggrund har 

Praksisplanudvalget også godkendt en 

  
Der er opmærksomhed på muligheden, men der er ikke basis for det lige nu. 
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rammeaftale (standardkontrakt) for 

sundhedsfaglig rådgivning på bosteder 

udover længerevarende bosteder for 

borgere med psykisk sygdom (SEL §108).  

 

Aftalen følger vilkårene for den 

sundhedsfaglige rådgivning, som varetages 

af fasttilknyttede læger på plejecentre / SEL 

§108 for borgere med psykiske lidelser, og 

omfatter alle typer af bosteder. Den 

sundhedsfaglige rådgivning kan bidrage til at 

styrke de sundhedsfaglige kompetencer fx i 

forhold til at håndtere medicin. Endvidere kan 

fast sundhedsfaglig rådgivning af personalet 

styrke samarbejdet mellem personalet på 

bostedet og den læge/ det lægehus, der 

varetager rådgivningen.  

 

Der er tale om en frivillig aftale, som den 

enkelte kommune kan vælge at gøre brug af 

ud fra en konkret vurdering af lokale behov 

og muligheder.  

 

Der medfølger ikke finansiering til ordningen, 

hvorfor kommunerne selv skal finansiere den 

sundhedsfaglige rådgivning, hvis det ønskes 

at gøre brug af rammeaftalen.  

 

Rammeaftalen giver ikke mulighed for, at 

borgeren kan vælge den faste læge som 

egen læge, hvis lægen har lukket for tilgang 

af nye patienter.  
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2. 
H
N 

Medicinordination på Bosteder. 
 
PLO anbefaler at praktisere læger ordinerer 
via hjemmesygeplejen og ikke delegerer til 
det pædagogiske personale. 
 
NdK anvender Lægemiddelstyrelsens 
beskrivelse af ansvar ifm ordineret 
behandling.  
 
 
HN orienterer om, at der på NDK tilbud alle 
steder er sundhedsfagligt personale. 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 

Der er sundhedsfagligt personale på alle botilbud i kommunens Socialområde. 
 
Så der kan ordineres direkte til bostedet.  
Lægerne vil gerne, at de kontaktes af sundhedsfagligt personale. 

 

3. 
SF 

Samarbejde om de borgere/patienter med 
diabetes type 2 og KOL, der tidligere var 
tilknyttet regionale ambulatorier. 
------------------------------------------------------- 
Nedlæggelse af regionale patientskoler 
 
Forventningsafstemning nu hvor det er de 
praktiserende læger, der har overtaget 
regionens opgave. 

- Hvad betyder det for borgene i NdK? 
 

X Største parten af patienterne i NdK er ikke tilknyttet regionalt ambulatorie. Derfor forventes det 
ikke, at lægerne i NdK kommer til at opleve ændrede arbejdsopgaver. 

 

4. 
 

Sundhedsaftalen er i høring 
- Giver det anledning til overvejelser 

allerede nu? 
 

X Vi afventer udspil. 
De praktiserende læger melder selv ind til regionen, hvilken læge der er tilknyttet 
klyngesamarbejdet. 

 

5. 
 

Status og info 
a. Dosisdispensering 
b. Akutboliger/midlertidige boliger 
c. Besparelserne 

 a. Det går stille og roligt med at flere borgere får dosisdispenseret deres medicin.  
             Statistik præsenteres på næste KLU-møde i september 2019 
 

b. Der er nationalt fokus på, at der ikke må opkræves betaling fra borgere, der benytter 
kommunens akutpladser (hvor alternativet ville være en indlæggelse).  

c. Ingen bemærkninger 

 
AHA 

6.  Ansøgninger om puljemidler til etablering 
læge- og sundhedshuse. 
 
Er der forslag til samarbejdsområder? 

X Lægerne: Kunne det være en idé at se mere på samarbejdet i relation til eksempelvis 
borgere/patienter med diabetes, KOL m.fl. 
 
AHA undersøger, hvornår næste pulje udbydes. 
AHA sender info til de praktiserende læger i NdK - via praksiskonsulent, når den næste pulje 

 
 
 
AHA 
AHA 
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udmeldes. 
7.      
8. Evt.  Fremover: bilag nummereres – så de kan knyttes til dagsordenspunkterne. AHA 

 

 


