
 

Side 1 af 4 
 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 27.01.2021 

  

Tid: Kl. 14.00 – 17.00 

 

Sted: Sundheds- og Omsorgsområdet - SKYPE 

 

 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD x 

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 Opfølgning på seneste KLU-møde 
- afholdt 8. oktober 2019 

 Ingen kommentarer 
 
 
 

 

2 Nyt fra de praktiserende læger 
 

 Der sker ikke så forfærdeligt meget. 
Klyngemøderne fastholdes. 
Øvrige PLO-aktiviteter sat på pause. 
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Beredskabsplaner i relation til COVID-19 
Fase 3 
 
Er der læger der er interesseret i at være 
tilknyttet som beredskabslæger til de 
kommunale beredskabspladser, hvis vi 
kommer i en situation (fase3), hvor 
hospitalerne bliver nødt til at udskrive 
ikke-færdigbehandlede patienter (med 
eller uden COVID-19 smitte)? 
 

 NdK kan åbne 10 senge på Posthaven, hvis vi kommer i en Fase 3-situation. 
Alt står klart. 
Personalet (primært spl. og SSA) vil i givet fald komme fra S+O’s aftaleenheder. 
 
SD:  

- SD har ikke modtaget information fra PLO-R 
- SD har drøftet det med TT, og vil skrive ud til kollegerne mhp. at annoncerer 

efter en bredskabslæge. 
- Alle læger har tilsluttet sig en aftale om stedlige læge. 
- Der er ingen afklaring mht. dokumentationen. 
- Der er kigge-adgang til sundhedsjournal. 
- SD sender info til os og regionen inden for den næste uge.  
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Ny praksisplan 
- Hvornår bliver den færdig?  
- Opmærksomhedsområder i 

forhold til vores fremtidige 
samarbejde? 

 
Høringsversion: 
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksispl
anudvalg/praksisplan-
2020/horingsversion_praksisplan_almen_praksis_2020

 Der er angiveligt endnu ikke en godkendt praksisplan. 
 

 

https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingsversion_praksisplan_almen_praksis_2020.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingsversion_praksisplan_almen_praksis_2020.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingsversion_praksisplan_almen_praksis_2020.pdf
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.pdf 
Høringssvar fra NdK: 
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksispl
anudvalg/praksisplan-2020/horingssvar-norddjurs-
kommune.pdf 
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Gensidig orientering på 
vaccinationsindsatsen i relation til 
COVID-19  

 SF: 
- Smittetallene er faldende.  D.d. ingen nye smittede det sidste døgn. 
- Kviktest:  

o SO har brugt dem i over en uge. 
o S+O startede i mandags 
o Skole- og Dagtilbud: er i gang med at planlægge 

- Rutine-PCR-test: 
o  Ingen smittede ved sidste rutine-test-runde 

- Aktuelle udbrud:  
o Ingen på plejecentre 
o Én borger på korttidsafdeling -> midlertidig nedlukning 
o Ingen nye udbrud i SO 

- Vaccination: 
o Beboere på plejecentrene vaccineres anden gang på søndag den 31/1 
o Der er stor sandsynlighed for at medarbejdere også får anden gang  
o Langt størsteparten af borgere på +65, der får praktisk hjælp og 

personligpleje er vaccineret. Der mangler fortsat godt 60 borgere i 
Grenå-området. 

o Der åbnes pop-up vaccinationscenter på Grenå Idrætscenter. Der kan 
køre to spor. I første omgang er der aftalt mandage og tirsdage i uge 5 
og 6.  
Åbningstid: 14:00 til 17:00. NdK råder over de to timer. Den sidste 
timer er til borgere, der selv kan booke. 
 

- Genåbning af regional akutklinik kan ikke lade sig gøre med kommunalt 
personale. NdK har ikke ressourcer. 

 

https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingsversion_praksisplan_almen_praksis_2020.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingssvar-norddjurs-kommune.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingssvar-norddjurs-kommune.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/politik/udvalg/praksisplanudvalg/praksisplan-2020/horingssvar-norddjurs-kommune.pdf
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SD:  

- lægerne synes planlægningen af vaccinationer på plejecentrene har været 
planlagt perfekt. 

- De praktiserende læger er – fra PLO-DK - opfordret til ikke at være aktive mht. 
at identificere yngre patienter, der er i øget risiko. 

- Der er også private udbydere af kviktest – mod betaling: bl.a. nogle 
praktiserende læger 

 
Vaccinatorer 
Mundtlige rygter, siger at der er mange der har tilmeldt sig til denne funktion. Bl.a. 
pensionerede læger og sygeplejersker. 
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Næste møde:   Kort møde den 16. juni, hvor vi kan gøre status på smitte og vaccination.   

7 
 

    

8 
 

    

     

 Evt. 
  

   

 Til kommende møder 
  

   

 

 


