
Den 25. juni 2019

Referat af møde i KLU den 29. maj 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 f PLO-K) Lars 
Harder (Direktør), Trine Brøcker (Sundhedschef), Lars Olesen (Pleje- 
og visitationschef) 

Øvrige deltagere:
Mette Kvist, konsulent, referent
Marianne Balsby, Leder af Sundhedscenteret
Marianne Frost, Leder af plejeboligområdet
Else Marie Hansen, udviklingssygeplejerske

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

Der gives en kort orientering om de emner, der foreløbigt er blevet 
arbejdet med i 2019. 

Referat

Hanne orienterede om de aktuelle emner, som der arbejdes med:

 Der er indgået aftale mellem lægerne og Skive Kommune om 
en 2-årige forsøgsordning om, at klinisk diætist i kommunen 
må udskrive ”grønne blanketter”. Der er bred opbakning 
blandt lægerne til dette.

 Attester drøftes løbende. Vedr. LÆ 265 til 
rehabiliteringsteamet har der været fokus på, at lægen ikke 
udtaler sig i fht. arbejdsevne og forsørgelsesgrundlag, da der 
er kommunen, som er myndighed på disse områder. Desuden 
er attester til brug for kommunens bevillingsafgørelser – fx 
blebevillinger og hjælpemidler til diabetes – blevet drøftet. Der 
skal anvendes attester, når lægens oplysninger indgår som en 
del grundlaget for den bevillingsbeslutning, som kommunen 
skal træffe.    
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Side 2

 Kommunen har fokus på at omlægge sygeplejen fra 
hjemmebesøg til sygeplejeklinik og stiller i stigende grad krav 
om, at borgere som kan, kommer i klinik. Lægen er en vigtig 
samarbejdspartner i at få dette formidlet til borgerne, 
herunder at det ikke stilles i udsigt, at sygeplejen som 
udgangspunkt leveres i hjemmet. 

 Forskningsprojekt på HE Midts akutafdelingen vedr. ”Hospital 
at home”. Hanne og ledere fra ældreplejen deltager i 
projektet, som pt. er i opstartsfase.

 Henvisning af borgere til stress-forløb. Lægerne har ønsket at 
udvide målgruppen til også at omfatte sygemeldte. Dette er 
nu godkendt, og der er dialog med sygedagpengeafdelingen 
om henvisning.

 Formidling af kommunale tilbud til lægerne. Skive.dk/læge 
opdateres løbende med tilbud og kontaktinformation fra 
sundhedscentret og ældreplejen. Der er blevet drøftet, 
hvordan tilbud fra øvrige områder – fx psykiatri - kan 
synliggøres på siden. Der er pt. ikke fundet en løsning, og der 
kigges på et eksempel fra Aalborg Kommune. Lægerne er 
generelt positive i fht. Skive.dk/læge.

 Der er et samarbejde i gang mellem hjerteafdelingen og 
sundhedsafdelingen omkring døgnblodtryksmåling. Vi vil gerne 
afprøve en mere smidig sagsgang, når en patient har behov 
for døgnblodtryksmåling.  I dag foregår det nogle steder i 
egen klinik og ellers i hjerteambulatoriet. Der er dog lang 
ventetid i ambulatoriet, og for patienten bliver det mange 
besøg fordelt over lang tid, før der ligger svar og en eventuel 
behandling kan iværksættes.
Vi kigger derfor på om selve påsætning kunne være et tilbud i 
Sundhedshuset - enten i Sundhedscentret eller akutklinikken - 
og om man der kunne tilbud dag-til-dag påsætning, så 
patienten kunne gå direkte fra egen læge hen og få påsat 
apparatet.  Hanne har deltaget i et møde om projektet og er 
umiddelbart positiv.  

 I lægens system fremstår tilbagemeldinger fra ældreplejen – 
fx gentagne målinger af blodtryk og blodsukker – 
tekstmæssigt rodet og ustruktureret. Dette håndteres nu 
teknisk i fbm. kommunens overgang til Fælles Sprog 3.

 Kommunen oplever en stigning i antallet af borgere på 
forsorgshjem. Det er en dyr foranstaltning for kommunen, 
som altid sender en sagsbehandler til borgeren mhp. at finde 
en bolig m.v. Kommunen har igangsat en afdækning af, hvem 
som i de konkrete forløb har henvist den enkelte borger til 
forsorgshjemmet. Lægerne vurderede, at de sjældent henviser 
en borger til forsorgshjem.
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2. Praksis for udarbejdelse af instrukser og aftaler om 
delegation mellem praktiserende læger og Skive 
kommune 

Skive Kommune og de praktiserende læger har pt. 3 aftaler om 
delegation af lægeforbeholdt virksomhed til medarbejdere i Skive 
Kommune:

 Delegation af grøn ordination af ernæringspræparater
 Rammedelegation af paracetamol 
 Rammedelegation af måling af blodsukker, CRP og 

hæmoglobin 

Hidtil har der ikke været en stringent praksis for, hvilke dokumenter 
aftalen skal omfatte, og hvem som skal underskrive. 

Det foreslås, at praksis fremadrettet er, at der altid udarbejdes en 
instruks, som underskrives af praksiskonsulenten. Og at der ligeledes 
udarbejdes en aftale - ”Aftale om delegation af XX” - som beskriver 
supplerende forhold, fx at aftalen har været i høring blandt de 
praktiserende læger i kommunen, at der er en aftalt projektperiode 
eller lign. Aftalen underskrives af formanden for KLU.

På mødet fremlægges en opdateret udgave af aftalen vedr. 
rammedelegation af måling af blodsukker, CRP og hæmoglobin.

Referat

Else Marie Hansen orienterede om, at instrukserne er kvalitetssikret 
og opdateret, dog er der pt. undervisning i gang vedr. 
blodprøvetagning, så disse vil blive opdateret derefter. 

Hanne skal i sin rolle som praksiskonsulenten være underskriver af 
de instrukser, som omfatter, at lægeforbehold virksomhed delegeres 
til anden sundhedsperson. Instrukserne er opdateret med dette.  

Der var en drøftelse af, hvornår – og på hvilket grundlag – der skal 
foreligge en delegation, og hvornår der skal foreligge en instruks.

Der er behov for at undersøge dette yderligere, og det blev aftalt, at 
Else Marie kontakter sundhedsstyrelsen.

3. Lægedækning i Skive Kommune

Drøftelse af status med afsæt i den aktuelle udvikling:

 Regionsklinikken Alles Lægehus Fursund er startet pr. 1. april 
2019

 Balling Lægeklinik i Pulsen er startet pr. 1. januar 2019  
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Referat
Charlotte orienterede om, at alle læger i Skive by pt. har lukket for 
tilgang. Der er fortsat et ledigt 0-nummer i Skive by.

Mette orienterede om, at kommunen har haft møde med Alles 
Lægehus Fursund mhp. at introducere bredt til kommunens tilbud og 
samarbejdet mellem kommunen og lægerne. 

På mødet spurgte Alles lægehus til muligheden for at deltage på det 
årlige møde mellem Lægelauget og kommunen. KLU godkendte dette, 
og Mette giver besked til Alles Lægehus.

4. Drøftelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023

Den nye sundhedsaftale mellem kommuner, almen praksis og 
hospitaler i Region Midtjylland er nu ved at blive godkendt i 
kommuner og regionsråd. Sundhedsaftalen beskriver de visioner, 
indsatsområder, fælles målsætninger og bærende samarbejds-
principper, som skal danne grundlag for samarbejdet mellem 
hospitaler, kommuner og almen praksis frem mod 2023. 

Aftalen peger på 3 overordnede indsatsområder med et 
underliggende fokusområde og målsætning:

 Fælles investering i forebyggelse – med rygning som det 
første fokusområde
Målsætning: Vi vil nedbringe antallet af dagligrygere i Region 
Midtjylland

 Sammen om ældre borgere – med akutområdet som det 
første fokusområde
Målsætning: Vi vil styrke samarbejdet om akut syge ældre og 
nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre

 Udvikling af den nære psykiatri – med mental sundhed hos 
børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom 
som første fokusområder
Målsætninger: Vi vil forbedre den mentale sundhed og 
mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Mitjylland
Vi vil forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende 
patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom

 
Vedhæftet: 

 Sundhedsaftalen 2019-2023

Referat
Punktet gav anledning til en drøftelse af den generelle udvikling på 
sundhedsområdet, hvor flere opgaver flyttes fra hospitalerne til 
kommunerne og almen praksis. Der opleves et betydeligt pres på 
ressourcerne både hos praksislægerne og kommunalt. Fra kommunen 
blev der givet udtryk for, at der er en skærpet opmærksomhed på 



Side 5

ikke at overtage nye opgaver, med mindre der følger finansiering 
med.

5. Opfølgning på drøftelsen om plejecenterlægeordningen 
på møde i Lægelauget den 1. april

På møde i Lægelauget den 1. april gav kommunen en status på 
implementering af ordningen herunder, at ca. 60-65% af 
plejecenterbeboerne pr. feb./marts var tilknyttet plejecenterlægen. 
En stigning på 20 %-point siden ordningens start.

På mødet var der generel opbakning til at fortsætte ordningen mhp. 
at evaluere i foråret 2020. Der ønskes en drøftelse af mål og 
succeskriterier for plejecenterlægeordningen. 

Referat
Plejecenterordningen blev drøftet. Mette orienterede om, at der har 
været drøftelser med Alles Lægehus om at varetage funktionen på 
Selde Ældrecenter. Alles Lægehus ønsker en højere honorering end 
den, som er besluttet i aftalen med PLO, og dette har forvaltningen 
ikke ønsket at imødekomme. Dvs. at der pt. ikke er en fast tilknyttet 
læge på Selde Ældrecenter. 

Der var en drøftelse af, hvad opfølgning på ordningen primo 2020 bør 
have fokus på. Lægerne pegede på, at det er væsentligt, at beboerne 
tager imod tilbuddet om at have plejecenterlægen som egen læge – 
da det vil reducere det antal plejecentre, den enkelte praksis har 
patienter på. Det blev aftalt, at der ved opfølgningen laves en 
opdateret oversigt over, hvilke plejecentre den enkelte læge har 
patienter på.
 
Derudover blev der peget på, at opfølgningen også bør evaluere på 
lægens rådgivningsfunktion, herunder målet om et tættere 
samarbejde mellem lægen og plejecentrets personale til gavn for 
beboerne.

6. Forsøgsordning med honorering af de praktiserende 
læger i fbm. kommunikation/rådgivning om borgere 
tilknyttet kommunale akutfunktioner

Kommuner, hospitaler, region og almen praksis har forhandlet en 
forsøgsordning vedr. honorering af praktiserende læger, som den 27. 
maj skal behandles i Praksisplanudvalget og derefter sendes til 
behandling i kommunerne og regionsråd, dvs. den forventes at blive 
politisk behandlet i Skive Kommune i august. 

Vedhæftet: 
 Aftale vedr. forsøgsordning
 Samarbejdsaftale om rammerne for samarbejdet mellem 

praktiserende læge, hospitaler og kommunale akutfunktioner
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Referat
Der blev orienteret om, at aftalen behandles politisk i Skive 
Kommune i august. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at 
Skive Kommune vil tilslutte sig aftalen. Aftalens finansieringsmodel – 
som ligger op til 50/50 finansiering mellem region og de 19 
kommuner - blev kort drøftet. 

Kommunen gav udtryk for, at man principielt finder det problematisk, 
at aftalen indeholder kommunal finansiering af patientrettede ydelser 
fra almen praksis. Dette finansieres sædvanligvis af regionen. 

7. Drøftelse af praksiskonsulentordningen og almen 
praksis deltagelse i diverse projekter, aftaler m.v.

Det tværsektorielle samarbejde er intensiveret gennem de senere år, 
og der er løbende efterspørgsel efter repræsentation fra almen 
praksis i projekter og tiltag - både fra kommunen og fra hospitalet.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan dette kan/skal imødekommes, og 
hvordan det kan supplere og spille sammen med 
praksiskonsulentfunktionen. 

Referat
Hanne orienterede om, at der er stor og stigende efterspørgsel på 
repræsentation fra almen praksis i diverse tiltag og projekter. 
Omfanget rækker udover den aftale som gælder for praksiskonsulent-
funktionen i dag, og Hanne tilkendegav, at der er behov for at 
revurdere ordningen. I dag omfatter praksiskonsulentfunktionen som 
udgangspunkt 1 månedligt møde på 2 timer samt forberedelse og 
opfølgning herpå.

Forskellige fremtidige modeller blev drøftet, herunder muligheden for 
at have flere praksiskonsulenter – fx én prs. som varetager de 
månedlige møder med kommunen, og en anden prs. som deltager i 
de løbende projekter og arbejdsgrupper.

Trine gav udtryk for, at de månedlige møder med Hanne er 
velfungerende, og at det er en stor styrke med det tætte, lokalt 
forankrede samarbejde.

Det blev aftalt, at lægerne drøfter udfordringen i lægekredsen, 
herunder om der skal arbejdes videre med en model hvor 
praksiskonsulentfunktionen fortsat varetages af 1 person, men med 
et øget timeantal – eller en model med 2 praksiskonsulenter, som 
deler funktionen, med en aftalt arbejdsfordeling.

8. Orientering om aktuelle og nye initiativer på 
sundhedsområdet
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 Nye initiativer fra Sundhedscentret
 Sundhedssatellit i Pulsen
 Orientering om projekter og tiltag i det tværsektorielle 

sundhedssamarbejde
o Fælles sundhedsvisitation på akuthospitalerne
o Samarbejdsaftale om implementering af Tele-KOL

 Midler fra puljen til læge- og sundhedshuse
 Orientering om uddannelse i borgernær sygepleje, herunder 

aftaler om forløb/praktik i almen praksis
 Orientering om drøftelser om IV-behandling

Referat

 Marianne Balsby orienterede om, at Marianne Thomsen, 
projektleder på stress-forløbet, har fået nyt arbejde. Der 
ansættes en ny projektleder.

 Sundhedscentret samarbejder med HE Midt om et tiltag 
målrettet sårbare multisyge. Læge Lene Kongsgaard Nielsen 
er ansat som projektleder.

 Skive Kommune laver en ”Sundhedssatellit” i Pulsen i Balling. 
Det betyder, at sygeplejeklinikken på Balling Ældrecenter 
rykker ind i Pulsen, ligesom der vil være andre 
sundhedstilbud, fx rygestop, demensrådgivning eller 
pårørendevejleder til stede ca. 1 dag om ugen. Tilbuddet skal 
udvikles i samarbejde med lokale frivillige og foreninger. 

 Else Marie orienterede om, at 1 sygeplejersker fra 
hjemmesygeplejen er i gang med en uddannelse i ”borgernær 
sygepleje”, og der er indgået aftale om praktik med 
Lægehuset Roslev. Der forventes yderligere 3 sygeplejersker 
på uddannelsen til efteråret – her er der også behov for 
praktikaftaler med nogle lægepraksis. 

 Lars O orienterede om, at Ældreudvalget i fbm. budget 2020 
har drøftet et forslag om ophør af IV-behandling i Skive 
Kommunen. Opgaven er ikke en ”skal-opgave”, og 
kommunerne får ikke finansiering til opgaven. Udvalget har 
efter efterfølgende besluttet, at Skive Kommune ophører med, 
at give IV-behandling pr. 31. 12. 2019, såfremt der ikke findes 
en aftale, hvor kommunen økonomisk kompenseres for 
opgaveløsningen.

 Der arbejdes med flere tiltag i det tværsektorielle 
sundhedssamarbejde. Der arbejdes på en ensartet 
visitationsmodel på hospitalerne – bl.a. med afsæt i 
erfaringerne fra Midtklyngen, hvor hospitalet kan rådgive læge 
og vagtlæge om kommunale tilbud og muligheder. 

 Der arbejdes med implementering af Tele-KOL. I Midtklyngen 
er valgt en model, hvor hjemmemonitreringen iværksættes og 
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overvåges fra hospitalet. Der vil være tale om en begrænset 
målgruppe i Skive kommune, og typisk borgere som er 
tilknyttet hospitalet.

 2 lægeklinikker har kontaktet kommunen mhp. at søge den 
nationale pulje til læge- og sundhedshuse, og ansøgningen om 
udstyr er imødekommet. Balling Lægeklinik er bevilliget et 
blodanalyseapparat og Eithz og Væsel et elektronisk 
spirometer.

 Skive Kommune søgte også puljen i samarbejde med HE Midt 
og regionen. Ansøgningen er kun delvist imødekommet, idet 
der er bevilliget midler især til hospitalsudstyr i 
Sundhedshuset.

9. Evt. herunder ny mødedato

Referat
Hanne og Mette orienterede om, at ernæringsteamet og Hanne er 
interviewet til en artikel i fagbladet Kost, Ernæring og Sundhed om 
forsøgsordningen vedr. ”grønne blanketter”.

Mette inviterer til nyt møde en torsdag i starten af november.
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