
Den 17. maj 2021 

 

 

Referat fra KLU-møde d. 17. maj 2021, 15.00-17.00 

Mødet holdes i Spøttrup-lokalet, på det gamle rådhus.  

 

Medlemmer af KLU: Inger Wæhrens (formand for PLO-K), Hanne Væsel (praksiskonsulent), 

Birgitte Fjerbæk (udpeget f PLO-K) Lars Harder (Direktør), Trine Brøcker (Sundhedschef), Lars 

Olesen (Pleje- og visitationschef) og Helena Rahbek Pedersen (konsulent, referent) 

 

Desuden deltager: Marianne Frost (Leder af Plejeboligenheden), Else-Marie Hansen 

(udviklingssygeplejerske) og Marianne Balsby (Leder af Sundhedscenter Skive) 

 

 

1. Plejecenterlægeordningen – hvordan kan vi arbejde for at flere beboere tilknyttes 

plejecenterlægen? 

På mødet i KLU d. 1. december gjorde lægerne opmærksom på, at det generelt er en 

udfordring, at for få beboerne på plejecentrene i Skive by tilknyttes plejecenterlægen. Det 

er efterfølgende blevet drøftet på et praksiskonsulentmøde, om man kunne sætte en fast 

målsætning for hvor mange beboere der tilknyttes lægen. Problematikken er også drøftet 

med lederne af plejecentrene og centersygeplejerskerne.  

 

På mødet deltager Else-Marie Hansen og Marianne Frost til en drøftelse af, hvordan vi kan 

sikre større tilknytning fremadrettet. 

 

Referat: 

På mødet blev nyeste tal for ordningen gennemgået og tilslutningen til plejecenterlægerne 

på de enkelte plejecentre blev drøftet. Tallene sendes med referatet ud, så de kan deles 

med de resterende læger samt plejecenterlederne. 

 

Marianne og Else-Marie orienterede om, at der løbende pågår dialoger med 

centersygeplejerskerne og lederne på plejecentrene om ordningen, og at der løbende er 

fokus på, hvordan de kan understøtte borgerne i at skifte til plejecenterlægen. 

 

Der er blevet udarbejdet et udkast til en pjece/flyer vedr. ordningen, som kan udleveres til 

nye beboer ved indflytning. På mødet blev det aftalt, at der skal tilføjes en sætning om, at 

de praktiserende læger i Skive støtter op om ordningen og støtter at egne patienter skifter 

til plejecenterlægen, når de flytter på plejecenter. Flyeren sendes til lægerne, som kan tage 

denne med på deres næste fællesmøde mhp. at drøfte om der yderligere tilføjelser.   

 

Det blev ligeledes drøftet, at centersygeplejerskerne på plejecentrene med lav tilslutning 

kan tage kontakt til den tilknyttede læge og aftale, hvorvidt der skal gøres mere for at få 

beboerne tilknyttet. 

 

Endelig blev det aftalt, at kommunen kontakter plejecenterlægen på Plejecenter Marienlyst, 

hvor tilslutningen er meget lav, for at afklare om der er basis for at indgå aftale med 

yderligere en praksis om at dele opgaven.  Oprindeligt var flere læger tilknyttet, og der er 

tale om et større plejecenter, hvor opgaven typisk deles mellem flere praksis. 

 

 

2. Status på problematikken vedr. lægefagligt ansvar for alkoholbehandling på 

Rusmiddelcenteret v. Trine Brøcker 

 



Trine giver en orientering om status på problematikken og det videre forløb drøftes.  

 

 

Referat: 

Trine og Hanne orienterede om problematikken. Hanne vil tage kontakt til STPS og gøre 

opmærksom på, at der fra forskellige aktører er forskellige udmeldinger omkring praksis for 

ordination af alkoholbehandling i kommunerne.  

Det blev aftalt, at der skal afholdes et møde med Hanne og den nye leder af 

Rusmiddelcenteret. 
 

3. Status på lægedækning samt fælles drøftelse af rekruttering til almen praksis i 

Skive Kommune v. Inger Wæhrens 

 

Inger giver en kort orientering om lægedækningen i Skive Kommune.  

 

Referat: 

Inger orienterede om, at det generelt ser fint ud med lægedækningen i Skive Kommune. 

Der er ikke nogen ledige ydernumre.  
 

4. Status på samarbejdet mellem lægerne og Skive Kommune v. Hanne Væsel 

 

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

samarbejdet med praksiskonsulenten i 2021.  

 

Referat: 

Hanne orienterede om de emner, der foreløbigt er blevet arbejdet med i samarbejdet i 

2021; 

• Situationen omkring covid-19 

• Nye lokationsnumre (Rusmiddelcenteret og socialområdet) for kommunikation via 

MedCOM  

• Plejecenterlægeordningen 

• Dosispakket medicin 

• Evaluering af ordningen for grønne recepter/ernæringsordinationer  

• Projekt IBBU (regional psykolog som fast bliver en del af jobcenteret, som kan 

diagnosticere og behandle unge med depression og angst)  

• Ansættelse af supplerende praksiskonsulent.  

 

Det blev aftalt at der skal findes en ny dato for næste møde i KLU i november. Helena 

sender datoforslag til Hanne, hvor de kommunale repræsentanter kan.  

 

 

5. Orientering om aktuelle og nye tiltag på Sundhedsområdet v. Trine Brøcker 

 

• Status på indsatser ift. Covid-19 

• Nyt fra Sundhedshuset 

• Status på det tværsektorielle samarbejde 
 

 
Referat: 

Marianne Balsby orienterede om Diabetes 2 projektet. Man arbejder i øjeblikket på at få 

rekrutteret de patienter/borgere, som har det største behandlingsbehov.  

 

Derudover arbejder kommunen på at gøre ungdomsuddannelserne helt røgfri, og der 

oprettes nye coachingtilbud på gymnasierne til forebyggelse af stress og mistrivsel.  

 



Projekt ’Hospitalsbehandling i eget hjem’, som involverer medarbejdere fra ældreområdet 

og flere af lægerne i Skive, starter op med pilotafprøvning i Skive Kommune fra den 18. 

maj.  

 

TeleKOL-projektet er blevet pauseret. Man arbejder på at finde en ny samarbejdspartner 

til at levere de tekniske løsninger. Det er endnu uvist hvor længe projektet er pauseret.  

 

På mødet blev der gjort opmærksom på, at ’Kontaktlæge-app’ godt kan tages i brug, da 

denne er afprøvet på ældreområdet og ser ud til at fungere upåklageligt.   

 


