
Referat

Den 9. oktober 2017

Referat af møde i KLU den 26. september 2017 

Deltagere: Charlotte Eithz (formand for PLO-K),  Hanne Væsel 
(praksiskonsulent), Birgitte Fjerbæk (udpeget for PLO-K), Lars Harder 
(Direktør), Trine Brøcker (Sundhedschef), Elsebeth Hummelgaard
 (Pleje- og Visitationschef), Mette Kvist (konsulent, referent)

1. Fast tilknyttede læger på plejecentre 
Elsebeth orienterede om, at Anders Luckow, Birgitte Fjerbæk og Mogens 
Palsgård Nielsen fra Lægehuset Roslev starter på plejecentrene i hhv. 
Glyngøre, Durup og Roslev ultimo september/primo oktober. 

Der var en positiv dialog om mulighederne for at arbejde videre med 
yderligere udbredelse af ordningen. Dels er der aktuelt tilgang af læger til 
Skive by, hvilket letter opgavepresset på lægerne. Desuden er der i den nye 
lægeoverenskomst forhold vedr. hjemmebesøg som tilsiger, at det kan være 
hensigtsmæssigt, at lokale plejecenterlæger bliver en velfungerende ordning.    

Der var således enighed om, at der fortsat skal arbejdes for at få funktionen 
besat på de øvrige plejecentre. Det blev aftalt, at forvaltningen udarbejder et 
opdateret overblik over lægehusenes tilknytning til de resterende 15 
plejecentre. På den baggrund opstilles der mulige scenarier for, hvordan de 
ubesatte plejecentre kan fordeles mellem lægerne. Materialet drøftes med 
Hanne Væsel mhp. at det kan danne afsæt for den videre dialog med 
lægerne. 
 
2. Ny national aftale om fast tilknyttede læger i botilbud
Trine orienterede om, at der er indgået aftale mellem PLO, staten, Danske 
Regioner og KL om implementering af faste læger tilknyttet længerevarende 
botilbud efter servicelovens § 108 for borgere med psykiske lidelser. Aftalen 
indeholder samme delelementer som aftalen om fast tilknyttede læger på 
plejecentre.

Skive Kommune har ikke § 108 tilbud. Det er på den baggrund forvaltningens 
indstilling, at vi foreløbigt afventer, at der bliver udarbejdet et fælles 
aftalegrundlag for implementering. Det fælles aftalegrundlag skal behandles 
og godkendes af Praksisplanudvalget.

Lægerne bakkede op om denne indstilling.

3. Særlig kommunal telefonkonsultation
I Randersklyngen er der indgået en bilateral honoreringsaftale om honorering 
af lægerne for en særlig kommunal telefonkonsultation i samarbejdet mellem 
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kommunale akutsygeplejersker og lægerne. Lægerne i Skive Kommune 
ønsker at afprøve en tilsvarende aftale mhp. at bakke op omkring brugen af 
kommunens akutsygeplejersker. 

Mette har været i kontakt med projektets tovholder Rikke Schjøtt, Favrskov 
Kommune. Hun har oplyst, at aftalen har afsæt i et klyngeprojekt med fokus 
på at undgå forebyggelige indlæggelser for borger over 64 år. Brugen af 
aftalen varierer meget på tværs af klyngekommunerne, hvilket formentlig 
også har afsæt i hvor udbredt kendskabet til aftalen er. Randersklyngen laver 
en foreløbig status på projektet i november.

Der var en drøftelse af ordningen og enighed om, at samarbejdet mellem 
lægerne og akutteamet er særdeles vigtigt. 

Elsebeth gav udtryk for, at drøftelsen også bør tages på klyngeniveau, og at 
forvaltningen vil undersøge holdningen i hhv. Viborg og Silkeborg Kommune. 
Desuden blev det aftalt, at Mette følger op ift. den status Randersklyngen er 
på vej med, herunder udgifterne til ordningen i de enkelte kommuner.  

Det blev på den baggrund aftalt, at punktet drøftes igen på næste KLU møde 
den 28. november. Her forventer kommunen også at kunne præsentere 
nogle foreløbige data vedr. brugen af akutteamet.    

4. Aftale om rammeordination af laksantia og panodil i hjemmeplejen
I Århus Kommune er der indgået aftale om udlevering af laksantia og panodil 
i hjemmeplejen, hvor der ikke skal konfereres med egen læge ved 
ordinationer, som ligger indenfor normal dosering.

Mulighederne for en tilsvarende aftale i Skive Kommune blev drøftet. 
Elsebeth orienterede om, at aftalen i Aarhus foreløbigt afprøves på ét 
plejecenter og i ét hjemmeplejeområde. Alle sygeplejersker har modtaget 
undervisning – en foreløbig erfaring er, at de fortryder, at SSA-er ikke er 
omfattet af ordningen.

Lægerne gav udtryk for, at de forventer entydig opbakning til dette blandt 
lægerne i Skive Kommune. Charlotte retter kontakt til PLO ift. om de har 
bemærkninger til det, og giver besked til Elsebeth såfremt der er forbehold, 
som bør medtænkes.   
 
Elsebeth drøfter opgaven med udviklingssygeplejerske Else Marie Hansen 
mhp. at udarbejde et oplæg til implementering.   

    
5. Evt.
Trine orienterede om, at regionens praksiskonsulent for fysioterapi har rette 
henvendelse med ønske om at mødes med lægerne og de praktiserende 
fysioterapeuter. 

Det blev aftalt, at det kan foregå på et mandagsmøde i januar eller februar. 
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Trine er pt. tovholder på dette.

Næste møde i KLU er den 28. november klokken 15.00-17.00.
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