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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 08. oktober 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 Fratrådt som 
medlem at 
KLU 

Anne Ahrensbach, Souschef i Sundheds- og Omsorgsområdet. Sekretær for KLU - AA x 

Martin Bengtson, Souschef for arbejdsmarkedsafdelingen – MB   x 

Erik Holck Hansen, Arbejdsmarkedschef - EHH - 

Lene Mehlsen Thomsen, Skole- og dagtilbudschef – LMT -   deltager fra ca. kl. 14.45 x 

Hanne Nielsen, Socialchef - HN Formand x 

Søs Fuglsang, Sundheds- og omsorgschef. Formand for KLU - SF afbud 
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g Referat Ansvarlig 

0 Godkendelse af dagsorden  Godkendt  

1 Opfølgning på seneste KLU-møde afholdt 
5/2-19 

a. Statuserklæringer ifm. bevillinger 
 

b. Dosisdispensering – herunder info 
om projekt ”Medicin til tiden” 
 

c. Puljemidler i relation til Sundheds- 
og lægehuse 

 

  
   

a. NdK giver ikke bevillinger til kompressionsstrømper, hvis der ikke foreligger 
dokumentation for en lægefaglig udredning, der fastslår at borgeren har en varig 
kredsløbslidelse. 

LINK til vejledning vedr.: https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-

naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger 
 
  

b. Statistik præsenteres.  
  Lægerne har et ønske om, at vi kommunikerer jf. vores kvalitetsstandard. 
  AA skriver en frase, der også indeholder borgerens samtykke. 

 
c. Intet nyt siden sidst. AA sikrer at lægerne bliver orienteret via praksiskonsulent, 

næste gang der udbydes en pulje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA 

2 Nyt fra de praktiserende læger 
Nyt fra lokalt PLO v/SD 

 a. PLO oplever fortsat et godt samarbejde. Bl.a. med respons på ønsker til samarbejdet. 
b. En lægepraksis er overgået til lægefællesskabet. Det har givet personalemæssige 

udfordringer. Der mangler læger, hvorfor der er øget i antallet af ansatte spl. 
c. Ang. plejehjemslægerne:  Samarbejder på tværs. Aktuelt er det aftalt, at 

plejehjemslægerne vaccinerer alle beboere på det plejecenter de er tilknyttet. 
d. PLO NdK har ikke en næstformand. Derfor er der nu én lægerepræsentant i KLU. 
e. Godt råd til Arbejdsmarkedsområdet: Efter at have modtaget en attest fra en læge, er 

der mulighed for at få uddybet denne gratis – evt. via MedComs 
korrespondancesystem. 

 

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger
https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger
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Hensigtserklæring om øget fokus på 
rygestopindsats i almen praksis 
forlængelse af samarbejdsaftale om 
rygestop  
- hensigtserklæring om systematisk 
henvisning til kommunale rygestoptilbud 
mellem Region Midtjylland, PLO 
Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.  
PLO Midtjylland, Region Midtjylland og 
kommunerne i regionen indgår en 
hensigtserklæring i tillæg til den 
samarbejdsaftale om en systematisk 
indsats for at mindske tobaksforbruget, 
som kommunerne og Region Midtjylland 
indgik i efteråret 2018. 

 Fra Sundhedsskolen: 
Følger op, hvis der kommer henvendelser.  Der er kapacitet. 
 
 
 
Fra de praktiserende læger: 
Der følges op. Det er endnu ikke drøftet. 

 

4 
 

Fælles kampagne vedr. 
Influenzavaccination i Region Midt/AA 

Tiltag Socialområdet, Sundheds- Og 
Omsorgsområdet og de praktiserende 
læger kan samarbejd om. 

a. På plejecentre 
b. I hjemmeplejen 
c. Socialområdet 
d. Arbejdsmarkedsområdet 
e. Lægeklynge i NdK 

x Yderligere materiale præsenteres under mødet 
a.  Der er en aftale 
b.  Medarbejderne bliver informeret i løbet af oktober.  
c.  Kunne være et oplagt indsats ultimo oktober mhp. vaccinationer i november.  
d.  Vil gerne medvirke til at udbrede viden om mulighed for gratis vaccination. 
e.  Aftalt fælles møde med hjemmeplejen ultimo oktober mhp at aftale samarbejdet. 
 
 

 

5 
 

Orientering om APN-uddannelse/AA: 
- Mulige funktioner 
- Hvilke fremtidsperspektiver er der i 

denne uddannelse i relation til de 
praktiserende læger 

x Bilag: https://apnidanmark.dk/media/19374/vejledende-funktionsbeskrivelse-for-apn-sygeplejersker-i-

xx-kommune-1412019.pdf 

- Drøftes i lokal PLO. 
 

 

6 Sundhedsaftaler. Materialet er kommet: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/ 

- Hvilke emner skal drøftes på næste 
KLU-møde? 

 Første emne:  
”Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning” 

 

7 Områder hvor samarbejder skrider frem:     

https://apnidanmark.dk/media/19374/vejledende-funktionsbeskrivelse-for-apn-sygeplejersker-i-xx-kommune-1412019.pdf
https://apnidanmark.dk/media/19374/vejledende-funktionsbeskrivelse-for-apn-sygeplejersker-i-xx-kommune-1412019.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/
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- TeleKOL - bilag 
-  

Der er fremskridt. 

8 Systemnedbrud, der rammer MedComs 
korrespondancesystem/AA: 

- Orientering om aftale 

 Der er nu et beredskab. 
 
Arbejdsmarkedsområdet og Skole- & Dagtilbudsområdet vil undersøge om de kan benytte 
MedComs korrespondancesystemet. 
 
https://www.medcom.dk/ 

 

9 Kort orientering fra 
arbejdsmarkedsafdelingen, der er ved at 
undersøge muligheden for at få en 
praksiskonsulent tilknyttet v/MB 

 Arbejdsmarkedsområdet forventer, at der ansættes af en praksiskonsulent. 
Arbejdsmarkedsområdet er i gang med at udfærdige en slags funktionsbeskrivelse. 
PLO bakker op om dette. 

 

10 Status ift Sundhedsskoleindsatsen til 
borgere med overvægt – er sat på pause. 

 Sundhedsskolen stiler imod at genoptage tilbuddet ved årsskiftet.   

11     

12     

     

     

 Evt. 
  

   

 Til kommende møder 
  

 AA indkalder til møder i 2020: ultimo febr./primo marts + til primo oktober  

 

 

https://www.medcom.dk/

