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Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde 

 

 

 

Dato: 26.04.2022 

  

Tid: Kl. 13:00 – kl. 15:00 

 

Sted: Sundheds- og Omsorgsområdet  

 Voldby Skole 

Sangstrupvej 32, Grenå 

Mødelokale: Udviklingen 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Anne-Marie Bentzen, Sundheds- og omsorgschef X 

Søren Dujardin, praktiserende læge - SD X 

Anne Ahrensbach, konstitueret Sundheds- og omsorgschef - AA X 

Ann Fjeldgaard, Arbejdsmarkedsafdelingen  - AF X 

Lene Mehlsen Thomsen, Skole- og dagtilbudschef – LMT Afbud 

Hanne Nielsen, Socialchef - HN X 

Signe Edske Møller, Sundhedsfaglig konsulent og risikomanager (ref. + konsulent for KLU) X 

 

 



 

Side 2 af 6 
 

 

 

P
u
n
k
t Emne 

B
il
a
g
 Referat Ansvarlig 

1 Velkommen til dagens møde i KLU. 
Velkommen til Anne-Marie Bentzen, 
sundheds- og omsorgschef. 
 

   

2 Opfølgning på seneste KLU-møde 
(afholdt 26. januar 2022) 
 
Status på indsats mellem 
Arbejdsmarkedsafdelingen og 
praktiserende læger ift. attester. Drøftelse 
af hvilke attester der med fordel kan 
benyttes til hvad, og hvordan systemet 
kan gøres så gennemsigtigt og smidigt som 
muligt for begge parter 
 

 Der er sat møde op mellem Søren og to medarbejdere fra 
Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor konkrete problemstillinger blev drøftet. 
Det er aftalt, at Søren på ny kommer til Arbejdsmarkedsafdelingen en dag. 
Formålet er hovedsageligt relationsdannelse mellem de praktiserende 
læger og Arbejdsmarkedsafdelingen. Det kommende møde skal ligeledes 
benyttes til at oplyse om arbejdsgange og processer hos både 
praktiserende læger og arbejdsmarkedsafdelingen. 

 

3 Nyt fra de praktiserende læger 
 

 Der har ikke været afholdt fælles møde for de praktiserende læger.  
Der er klyngemøde d. 31.08. kl. 13-16. Anne-Marie og Ann inviteres til at 
deltage. Der er rundvisning i Sørens praksis. 

SD 

4 Nyt fra Norddjurs Kommune 
 

 Overordnede temaer i Sundhed og Omsorg: 

• Fokus på demensområdet – hvordan bruger kommunen og de 
praktiserende læger bedst hinanden ifm. udredning og videre 
forløb.  

• Sundhedsklyngen – organisationsændring på vej. Kommune, Region 
og hospital er de primære aktører. Der afholdes møde fredag, 
hvorefter kommunen afventer yderligere udmeldinger. 

• Ny overordnet sundhedsreform – vi mangler fortsat konkret viden. 
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• Dosisdispenseret medicin. De kommunale enheder har knoklet de 
forgange måneder med at identificere egnede borgere samt at 
anmode lægerne om opstart. Der ses i paril en markant stigning i 
antallet af borgere, der er overgået fra manuel 
medicindispensering til dosisdispenseret medicin. Dette frigør 
tiltrængte medarbejderressourcer. 
SD: Det opleves, at kommunen ikke altid får oplyst borgerne om 
den reelle udgift forbundet med opstart af dosisdispenseret 
medicin. 

• Ansættelse af to farmakonomer i hjemmeplejen. Samarbejdet 
mellem farmakonomerne og lægerne tages op på næstkommende 
møde.  

• Sundhedshuse: Møde mellem kommune, region og repræsentanter 
fra de praktiserende læger. Drøftelse om delt klinikfunktion. Der 
arbejdes aktuelt med forslag om, at de praktiserende læger skal 
varetage nogle undersøgelser i stedet for regionen. 

 

5 Smittestatus i relation til COVID-19  Der ses fortsat smitte med COVID-19 blandt medarbejdere og borgere. 
Influenza og andre luftvejssygdomme florerer – særligt i halen af et 
COVID-forløb.  Influenzaepidemien ses aktuelt nedadgående.  
  

AA 

7 Drøftelse af den nye OK22-aftale ift. 
ændrede ansættelsesforhold af 
plejecenterlæger. 
 
Erfaringer fra henholdsvis plejecentre og 
læger. 

 Tilbagemeldingerne fra plejecentrene er, at samarbejdet fungerer 
optimalt.  
 
Socialområdet er opstartet med faste læger tilknyttet på Dolmer Have og 
Skovstjernen. Erfaringerne er gode. Der gøres opmærksom på et 
dilemmafelt omkring, at borgere på sociale tilbud kan/bør komme til 
lægen, frem for at lægen tilser borger på bostedet. Fokus på at disse 
borgere bor i eget hjem.  
 

SIEM 

8 
 

Region Midt: Aktivitetsoversigt over 
forebyggelige indlæggelser, akutte 

Workbook: 

360-
Sendes kvartalsvis. Der er ikke behov for at videresende oversigten til de 
praktiserende læger.  

AA 

https://dataportal.rm.dk/t/rm/views/360-overbliktilkommuner_twbx/Kommuner?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y&%3AshowAppBanner=false
https://dataportal.rm.dk/t/rm/views/360-overbliktilkommuner_twbx/Kommuner?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y&%3AshowAppBanner=false
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genindlæggelser samt 
færdigbehandlingsdage. 

overblik til 

kommuner.t

wbx (rm.dk) 
9 
 

Status ift. regional AKUT-klinik i Grenå 
 
 

 Prøvehandlingerne er stoppet, så klinikken kører som før. Andre klinikker i 
regionen kører fortsat med prøvehandlinger. 
Akut-klinikken i Grenaa dækker også dele af Syddjurs Kommune.  
Det drøftes, om Præhospitalet mon overtager opgaven i fremtiden. 
 

SD 

10 
 

Overenskomstsaftale. 
PLO og KL har udarbejdet et papir (se 
bilag), som er tænkt som en opsummering 
af de dele af overenskomstaftalen om 
almen praksis, som involverer kommunen. 
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2022. 
Overordnet indeholder aftalen en række 
forskellige tiltag, der styrker samarbejdet 
mellem almen praksis og kommune. Der 
er ligeledes fokus på at styrke 
tilgængeligheden mellem kommunerne og 
almen praksis, hvilket er et vigtig skridt for 
den videre udvikling af det nære 
sundhedsvæsen. 
Det drejer sig om flg. punkter: 

a) Indførelse af videokonsultation og 
videokonference 

b) Styrket samarbejde med den 
kommunale akutfunktion 

c) ”Bagom” telefonnumre til lægerne  
d) Styrket samarbejde mellem almen 

praksis og den kommunale 
sundhedspleje 

e) Kommunikation mellem almen 

..\220125 
KLU\Bilag til 
d. 
25.01.22\O
verenskoms
t i almen 
praksis.pdf 

a) Indførelse af videokonsultation og videokonference 
Status fra S&O er, at flere praktiserende læger er opstartet med 
’Kontakt Læge app’ i samarbejde med enhederne i Sundhed og 
Omsorg. Fremtiden vil vise, hvilke typer konsultationer der særligt 
kan profitere af et videoopkald: Måske borgere med KOL, ved 
vurdering af nyopstået sår/udslæt, til opfølgning efter en 
udskrivelse, ved borgere med psykiatrisk diagnose?  
 

b) Styrket samarbejde med den kommunale akutfunktion 
 

c) ”Bagom” telefonnumre til lægerne  
Opsamling fra sidste møde – erfaringer fra 
Arbejdsmarkedsafdelingen. Benyttes akut-nummeret ift. 
eksempelvis akut selvmordstruede borgere? 
Det er videregivet til medarbejderne, at bagom-numre kan 
benyttes, men der har ikke vist sig et umiddelbart behov siden. 
 

d) Styrket samarbejde mellem almen praksis og den kommunale 
sundhedspleje 
Sundhedsplejerskerne byder sig til hos de praktiserende læger 
mhp. hvordan samarbejdet kan styrkes. Nogle klinikker har faste 
aftaler med sundhedsplejerskerne. Der findes et ’sårbare-gravide-
team’ som varetager kontakten til denne borgergruppe. Ordningen 
er gjort permanent i Randersklyngen. 

 

https://dataportal.rm.dk/t/rm/views/360-overbliktilkommuner_twbx/Kommuner?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y&%3AshowAppBanner=false
https://dataportal.rm.dk/t/rm/views/360-overbliktilkommuner_twbx/Kommuner?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y&%3AshowAppBanner=false
https://dataportal.rm.dk/t/rm/views/360-overbliktilkommuner_twbx/Kommuner?%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y&%3AshowAppBanner=false
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
../220125%20KLU/Bilag%20til%20d.%2025.01.22/Overenskomst%20i%20almen%20praksis.pdf
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praksis og PPR 
f) Sundhedstjek til borgere på 

botilbud 
 
Status på områderne og stillingtagen til 
videre arbejde. 
 

 
e) Kommunikation mellem almen praksis og PPR 

Punktet udskydes til næstkommende møde. 
 

f) Sundhedstjek til borgere på botilbud  
Der er tildelt puljemidler til sundhedsfremme og forebyggelse til 
borgere på botilbud. Det er kommunen der skal kontakte den 
praktiserende læge for tilsyn/besøg. Lægerne kan benytte 
tilhørende ydelse til dette. Status på indsatsen? 
Hanne Nielsen følger op. 

 

11 Det nationale ledelsesprogram på 
Sundhedsområdet 2.0.  
 
Mulighed for deltagelse i Det nationale 
ledelsesprogram. Randersklyngen råder 
over 7 deltagerpladser.   
 
Forbedringsinitiativer med tværgående 
ledelsesfokus – drøftelse af aktuelle og 
mulige fremtidige indsatser. 
 

Bilag\Præse
ntation 
Randersklyn
gen.potx 

NdK melder pas til det nationale ledelsesprogram i denne ombæring. 
Anne A svarer retur på henvendelsen. 

AA 

12 Evt. 
’Høj prioritet’ på MedCom-beskeder.  
 
 
 
 
 
Hændelse på korttidsafsnit. 
 

 Der er ingen differentiering mellem almindelige MedCom-beskeder og 
MedCom-beskeder med ’høj prioritet’. MedCom kontaktes vedrørende 
behov for tydelig arbejdsgang på området. 
Der sendes information ud til lederne i S&O omkring problematikken, når 
der er tilbagemelding fra MedCom. 
Systemadministratorerne kontaktes mhp. sletning af ’høj prioritet’. 
 
Mundtlige ordinationer er fuldgyldige. Skal følges op med en skriftlig 
ordination hurtigst muligt efter. 
Hvad siger lovgivningen på området? Hvor længe er fravalg af 

SD 
 
 
 
 
 
 
SD 

Bilag/Præsentation%20Randersklyngen.potx
Bilag/Præsentation%20Randersklyngen.potx
Bilag/Præsentation%20Randersklyngen.potx
Bilag/Præsentation%20Randersklyngen.potx
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livsforlængende behandling gyldig? Drøftes på næstkommende møde.  
 

13 Dato for næste møde 
 

 September 2022 
Signe indkalder.  

 

 


