
NOTAT

Den 11. december 2019

Referat af møde i KLU den 28. november 2019, 16.00-17.30

Mødet holdes Rådhuset, Torvegade 10, mødelokale 1, 3. sal.

Medlemmer af KLU: Charlotte Eithz (formand for PLO-K), Hanne 
Væsel (praksiskonsulent), Birgitte Fjerbæk (udpeget af PLO-K) Lars 
Harder (Direktør), Trine Brøcker (Sundhedschef), Lars Olesen (Pleje- 
og visitationschef), Mette Kvist (konsulent, referent)

Desuden deltog:
Laila Jerming Graf, Leder af sygedagpenge (punkt 2)
Marianne Frost, Leder af plejeboligområdet
Else Marie Hansen, Udviklingssygeplejerske
Bende Okkerstrøm, Sektionsleder visitation og hjælpemidler (punkt 
2)
Jan P. Larsen, IT-koordinator (punkt 3)

Referat

1. Status på initiativer og aftaler i samarbejdet mellem 
lægerne og Skive Kommune

 Der gives en kort orientering om de emner, der er arbejdet 
med i 2019 v. Hanne – punktet udgik

 Udvidelse af praksiskonsulentordningen v. Trine 

Referat
Punktet blev rykket til sidst på mødet. Trine orienterede kort om 
udvidelse af praksiskonsulentordningen. Inger Wæhrens Winther fra 
Lægehuset i Roslev har søgt funktionen som praksiskonsulent med 
særligt fokus på projekt- og udviklingsopgaver og har været til et 
indledende møde med Trine og Mette Kvist.

Næste skridt er i dialog med Hanne at få drøftet hvilke aktuelle 
opgaver, som evt. vil kunne overdrages til Inger allerede nu, samt at 
få Inger introduceret til organisationen og kommende 
udviklingsopgaver. I første omgang forventes det primært at være på 
ældre- og sundhedsområdet. Hanne vil fortsat varetage de månedlige 
praksiskonsulentmøder, som primært omhandler det løbende, 
generelle samarbejde mellem lægerne og kommunens afdelinger.
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Aftalen med Inger indeholder ikke et konkret timeantal, dvs. Inger vil 
selv løbende være med til at prioritere sin tid og opgaver.

2. Brug af attester, herunder LÆ 125 v. Charlotte

Der ønskes en fælles drøftelse af brug af attester. Lægerne oplever, 
at der i sagsbehandlingen stilles standardspørgsmål frem for 
specificerede spørgsmål. Ift. LÆ 125 oplever lægerne – på trods af at 
LÆ 125 ikke er en fremmødeattest - at der stilles spørgsmål, som 
udelukkende kan besvares ved at kontakte patienten. Eller at 
sagsbehandler beder borgeren kontakte egen læge for udfyldelse af 
attesten. 

Referat
Charlotte indledte med bemærkning om, at udfyldning af blanketter 
tidsmæssigt er en stor opgave i almen praksis. Lægerne anerkender 
fuldt ud opgavens betydning, men oplever at det ofte ikke er 
relevante og meningsfulde spørgsmål, de skal besvare, og at der ikke 
gives mulighed for fri tekst. 

Desuden oplever lægerne, at der bliver bedt om ikke-fremmøde 
attester, selvom besvarelse forudsætter en kontakt elle konsultation 
mellem lægen og patienten. Det blev fra lægerne påpeget, at LÆ 125 
ikke er en fremmødeattest. 

Den efterfølgende drøftelse omhandlede især sygemeldte borgere. 
Laila orienterede om, at der lovgivningsmæssigt er krav om en række 
standardspørgsmål, som kommunen ikke kan udelade. Det gælder 
bl.a. ved forlængelse af sygemelding. 

Det blev aftalt, at Laila og Bende sikrer en skærpet opmærksomhed 
på, at sagsbehandler beder om en fremmødeattest, når fremmøde er 
nødvendig. 

Der blev fra kommunen opfordret til, at lægen retter direkte kontakt 
til sagsbehandler eller leder, når problematikken vedrører en konkret 
sag. Desuden kan mere generelle forhold drøftes via Hanne på de 
månedlige praksiskonsulentmøder.

3. Elektronisk kommunikation mellem praktiserende læger 
og Skive Kommune

Den elektroniske kommunikation mellem kommunen og 
praktiserende læger går primært til 3 lokationsnumre/afdelinger: 
Hjemmesygeplejen (ældreområdet), Sundhedscentret og 
Sundhedsplejen. Desuden er der også i mindre grad kommunikation 
via socialområdets lokationsnummer.

I tilknytning til den sundhedsfaglige oprustning på 
socialområdet og i socialpsykiatrien er der i stigende grad behov for 
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kommunikation mellem medarbejdere og praktiserende læge på disse 
områder.

Der ønskes derfor en drøftelse af mulighederne for, at lægerne 
anvender flere lokationsnumre, og der orienteres om den styrkede 
sundhedsfaglige indsats på socialområdet og i socialpsykiatrien.

IT-koordinator Jan P. Larsen deltager under dette punkt. 

Referat
Trine orienterede om, at kommunens socialpsykiatri og 
handicap/socialområde nu også er omfattet af sundhedsfagligt tilsyn 
fra styrelsen for patientsikkerhed, og at området bliver fulgt tæt af 
styrelsen. 

Derfor er disse områder – både i Skive og andre kommuner – i gang 
med at opruste de sundhedsfaglige kompetencer, både via 
kompetenceudvikling og via ansættelse af sundhedsfagligt personale. 
Det er en proces, som vil ske løbende. Målet er, at det altid vil være 
sundhedsfagligt kvalificeret personale, som kommunikerer med 
lægen. Lige nu er det ikke muligt at sikre fra socialområdet, men man 
arbejder på at få rustet afdelingen, så det kan garanteres at 
kommunikation cleares af internt, på samme måde som på 
ældreområdet.  Men pt. vil der være andre personalegrupper, som 
kommunikerer skriftligt med lægen, på borgernes vegne. 

Trine fremførte, at der derfor er et presserende behov for, at 
Socialafdelingens lokationsnummer aktiveres mere, og anvendes som 
den primære kommunikationskanal mellem almen praksis og 
medarbejdere i psykiatrien og på socialområdet. 

Der blev fx peget på, at medarbejdernes mulighed for administrere 
ikke-lægeordineret håndkøbspræparater for borgeren forudsætter 
lægens vurdering og accept ift., om præparatet har interaktion med 
borgernes medicin og sygdom. På ældreområdet håndteres dette via 
elektronisk korrespondance, og det blev fremført, at der bør arbejdes 
henimod samme praksis på psykiatri- og socialområdet.

Lægerne udtrykte bekymring for elektronisk kommunikation med 
ikke-sundhedsfagligt personale. Både ift. om henvendelserne til 
lægen vil være kvalificerede, og ift. om lægens svar forstås og 
udmøntes kvalificeret.

Endvidere blev der fra lægerne rejst en generel bekymring for at 
aktivere flere elektroniske indgange til kommunens afdelinger.

Trine gav udtryk for, at kommunen gerne ser, at der arbejdes aktivt 
og hurtigt for at finde en løsning. Det blev aftalt, at lægerne drøfter 
ovenstående lokalt i lægekredsen, og at lægerne retter kontakt til 
PLO for en overordnet vurdering af kommunikation mellem almen 
praksis og kommunernes psykiatri- og socialområde.  
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Det blev ligeledes aftalt, at social- og psykiatriområdet giver en 
status på arbejdet på praksiskonsulentmøde med Hanne primo 2020, 
og at emnet drøftes mødet mellem kommunen og Lægelauget i april.

4. Forsøgsordning med honorering af de praktiserende 
læger for samarbejde med den kommunale akutfunktion 
(akutteam og akutpladser) 

I Region Midt er indgået en aftale om honorering af de praktiserende 
læger for samarbejde med akutteam og akutpladser. Aftalen gælder i 
dagtid på hverdage i perioden 1. september 2019 – 31. december 
2020. Udgiften finansieres 50/50 af Region Midt og kommunerne ift. 
aktivitet. 

Der ønskes en fælles drøftelse af aftalens indhold ift. målgruppe, 
opgaver og kommunikationsform i samarbejdet mellem læge og 
kommunal sygeplejerske.

Vedhæftet:
 Aftale om fælles forsøgsordning
 Information på sundhed.dk om ordningen

Referat
Der var en kort drøftelse af aftalen. Lægerne gav udtryk for, at der vil 
være en opstartsfase, hvor lægerne bliver opmærksomme på 
honoreringsaftalen og løbende begynder at gøre brug af denne.  

Der var en drøftelse af hvilke borgerforløb og opgaver, som er 
omfattet af aftalen, idet akutteamet løser flere typer af opgaver i 
samarbejde med praktiserende læge. 

Det blev aftalt at følge samarbejdet og brugen af aftalen tæt, og at 
der gøres status på kommende møde.

5. Status på lægedækning samt fælles drøftelse af 
rekruttering til almen praksis i Skive Kommune

Charlotte giver en kort orientering om lægedækningen i Skive 
Kommune. Der lægges desuden op til en fælles drøftelse af 
mulighederne for at samarbejde om rekruttering til almen praksis.

Referat
Charlotte orienterede om, at der aktuelt er god lægedækning i hele 
Skive Kommune, bl.a. i kraft af at lokale folk flytter tilbage til Skive 
Kommune efter de er færdiguddannede og etablerer sig privat og 
arbejdsmæssigt i kommunen.

Der er fortsat en bekymring for udviklingen på længere sigt. Tilførslen 
af flere uddannelsespladser sker i de store byer og gør det vanskeligt 
at tiltrække ansøgere til uddannelsesstillinger på de små og 
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mellemstore hospitaler – fx i Viborg. Samtidig er der en 
opmærksomhed på, at jo længere de lægestuderende er i 
uddannelsesforløbet, des mindre mobil bliver man, idet der typisk 
stiftes familie m.v. – dvs. det et vigtigt at kunne rekruttere til 
uddannelsesstillinger tidligt i lægernes uddannelsesforløb.    

Charlotte orienterede om, at lægerne aktivt har rejst deres 
bekymring for fremtidig rekruttering i forskellige fora. Desuden 
arbejdes der i samarbejde med PLO på konkrete forslag, fx nedsat tid 
og muligheden for at gennemføre turnus, introduktionsstilling og 
blokstilling i samme geografiske område.

Med afsæt i erfaringer fra Thisted Kommune, som er aktive med 
forskellige rekrutteringstiltag, var der en drøftelse af mulighederne 
for et samarbejde med kommunen. Konkret blev der spurgt til 
mulighederne for at benytte KIS-huset.

Der var generel opbakning til at samarbejde om rekruttering af 
læger/uddannelseslæger til området. Det blev aftalt, at Trine/Mette 
kontakter nøglepersoner i kommunen for at undersøge mulighederne.

6. Orientering om kvalitetsklynger i almen praksis v. 
Charlotte  

Med overenskomsten fra 2018 blev det besluttet at oprette 
”kvalitetsklynger”, som omdrejningspunkt for kvalitetsudviklingen i 
almen praksis. Praktiserende læger i Skive Kommune udgør 1 
kvalitetsklynge.

Charlotte giver en kort orientering om arbejdet i kvalitetsklyngen i 
Skive Kommune.

Referat
Charlotte orienterede om, at kvalitetsklyngen i Skive Kommune pt. 
har haft ét møde. Fra Region Midt er det udarbejdet forslag til temaer 
og datapakker, som kvalitetsklyngerne kan arbejde med – på første 
møde var temaet ”morfin”.

Arbejdet i kvalitetsklyngen er i opstartsfasen, næste møde afholdes i 
januar. På sigt kunne det være aktuelt at involvere kommunen ift.  
arbejdet/konkrete initiativer. 

7. Orientering om aktuelle og nye initiativer på 
sundhedsområdet

 Nye initiativer fra Sundhedscentret – blev ikke drøftet
 Arbejdet med ny Sundhedspolitik – blev ikke drøftet
 Indsats mod ensomhed – blev ikke drøftet
 Sundhedssatellit i Pulsen – blev ikke drøftet
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 Fælles kampagne i Region Midt for øget influenzavaccination – 
blev ikke drøftet

 Ophør af IV-behandling fra 2. december 2019

Referat
Lars O. orienterede om, at kommunen fra den 2. december er ophørt 
med at tilbyde borgerne IV-behandling. Der er tale om en politisk 
beslutning, idet det aktuelt ikke har været muligt at opnå en aftale 
med regionen om finansiering af opgaven. Pt. pågår en proces 
mellem de 19 midtjyske kommuner og regionen med at udarbejde et 
aftaleudkast – planen er at den skal foreligge i foråret, såfremt man 
administrativ kan blive enige om et aftaleudkast.

Konkret betyder ophøret, at sygeplejen i Skive Kommune skal 
reduceres med 1.6 mio. kr. 

Jan Larsen orienterede om, at Sundhedsdatastyrelsen har udgivet en 
kort film (2 minutter) om dosisdispensering og det kommende 
dosisdispenseringskort, som træder i kraft fra 2. januar. 
Dosisdispenseringskortet kan bruges til at ordinere og justere de 
lægemidler som er egnet til dosisdispensering.

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-
medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle/dosisdispensering

8.  Evt. herunder ny mødedato

Der var en kort drøftelse af praksis for kommunikation om 
kommunesamarbejdet til Alles Lægehus, Fursund.

Det er efterfølgende aftalt med Hanne, at hun også sender sin 
halvårlige skriftlige opsamling med information og aftaler fra de 
månedlige praksiskonsulentmøder til Alles Lægehus, Fursund. 

Kommende møder:

 Skive Kommune deltager på møde i Lægelauget den 20. april 
16.30-18.30. 

 Forårets møde i KLU bliver den 14. maj 16.00-17.30 på 
Rådhuset.

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle/dosisdispensering
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle/dosisdispensering
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