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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

 

MØDE I: KLU DATO: 17. DECEMBER 2020 

MØDESTED: Teams KLOKKEN: 16:00 

EMNE: KLU Møde SAGSNR.: 15/30115 

DELTAGERE: 

Mette Ødegaard, Tabita Christensen, Line Fjord 

Nielsen, Helene Diepgen, Tina Warming, 

Susanne Arnold, Mette Pickel 

 

AFBUD: 
Christina Lund Simonsen, Annette Kristjansen, 

Michael Thamdrup 
 

MØDENR.: 30  

   
 

Referat fra møde i KLU den 17. december 2020 

1. Godkendelse og opfølgning af referat 

 

Ad 5: Helene Diepgen inviteres med til næste lægeklyngemøde i november for at forklare mere om KOL- 

telemedicin. Er lægeklyngemødet samt Helenes oplæg afholdt? 

Det blev aflyst pga. COVID-19, og vi afventer at få et nyt møde sat i stand.  

 

Ad 14:Evaluering af fremsendte brev til alle læger vedr. inkontinens tilbud, samt brev vedr. Tårnby 

Kommunes praksis omkring visitation af sundhedslovsydelser fx. sårpleje. (Breve fremsendt til læge-

repræsentanter primo juli 2020) Tina Warming, teamleder for hjemmeplejen vest. 

Brevene er ved en fejl ikke blevet videreformidlet til lægelauget. Line Fjord sørger for at gensende brevene 

til lægerne (cc. Mette Ødegaard og Tina Warming). 

 

2. Håndtering af borgere/patienter med COVID-19 senfølger v/Tabita Christensen Sundhedschef. jf. SST´s 

vejledning: Læs vejledning  

 

Ad. 2 Ifølge de nye anbefalinger, anbefales det, at borgere med COVID-19 senfølger modtager et 

rehabiliteringstilbud i kommunerne. Vi ved ikke så meget om senfølgerne eller det optimale tilbud endnu, 

så i første omgang etableres der ikke gruppe-indsatser, men forløbene varetages individuelt (evt. i 

kombination med allerede etablerede tilbud). 

 

3. Manglende muligheder for at skifte læge i Tårnby Kommune v/ Line Fjord Nielsen Sundhedskoordinator  

 

Ad. 3 Lægemangel har længe været et generelt problem i Tårnby Kommune. Alle borgere kan via 

Sundhed.dk selv checke, hvilke lægepraksisser som er åbne for tilgang af nye patienter. Ind i mellem 

åbner lægepraksisser op for nye patienter. Hvis en borger ønsker at skifte læge, bør borgeren tjekke 

Sundhed.dk med jævne mellemrum. 

 

4. Praktisk hjælp ved begravelse til borgere, som ikke har været tilknyttet hjemmeplejen. Tilbydes der hjælp 

til dette? v/ Susanne Arnold Praktiserende læge 

 

Ad. 4. Ønske fra lægernes side, at kommunen tilbyder dette som en del af ydelseskataloget. Pt. er dette 

ikke en del af det kommunalt besluttede serviceniveau. Mette Ødegaard følger op på dette spørgsmål. 

 

5. Blodprøver i eget hjem v/ Susanne Arnold Praktiserende læge 

 

Susanne skriver: ”Indtil for ca. 6 mdr. siden har laboranter fra laboratoriet kunnet kontakte hjemmeplejen, 

der så var behjælpelige med at foretage blodprøver i hjemmet. Dette er ikke længere muligt, hvorfor?” 

Ad. 5 Ældrecenteret er opmærksomme på problemstillingen, men det er pt. ikke (og har ikke været det) en 

del af det kommunalt besluttede serviceniveau. Ældrecentret er ved at afklare omfanget af opgaven. Der 

er et ønske fra lægernes side, at dette fremadrettet bliver muligt. 

 

REFERAT 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Senf%C3%B8lger/Anbefalinger-for-senfoelger-efter-covid.ashx?la=da&hash=953AD349662E3FFE40FAF0CF30A29BA22E092CB3
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6. Lægerne efterspørger en mere rationel brug af urin-stix v/ Mette Pickel Praktiserende læge 

 

Ad. 6 Tina Warming meddeler at hjemmeplejen netop arbejder på en indsats omkring blandt andet en 

mere rationel brug af urin-stix. Tina håber at lægerne vil kunne mærke en effekt i løbet af 3 til 4 måneder. 

 

7. Brug af KM´er v/ Mette Pickel Praktiserende læge 

 

Lægerne modtager rigtig mange KM´er, som med fordel kunne være behandlet internt på plejecenteret. 

Lægerne opfordrer til at de lokale plejecentre kunne arrangere en lokal konference med fokus på 

håndtering af KM – målgruppe sosu assistenter /sygeplejeske. 

 

Ad. 7 Tina Warming meddeler at det kun er assistenter og sygeplejesker, som skriver til lægen. Tina 

fortæller at hjemmeplejen netop arbejder på en indsats omkring generelle retningslinjer. Så der er fokus og 

opmærksomhed på det.  

 

8. Visitation til kommunale ydelser v/ Mette Pickel Praktiserende læge 

 

Mette skriver: ”ofte sendes planer fra hjemmesygeplejerskerne om forløb (f.eks. sårpleje, komprilanbind) 

som lægen ikke har været ind over, det 'eneste' lægen skal er at skrive til visitation for at sygeplejen kan 

'få' ydelsen. Kan lægerne fritages for at visitere til disse ydelser?” 

 

Ad. 8 Sygeplejersker i Tårnby er ikke selv-visiterende og derfor er denne arbejdsgang pt. nødvendig. 

Ældrecenteret arbejder lige nu på en ny Ældre-strategi, som på sigt kan betyde en opblødning på nogle af 

disse retningslinjer. Det er en længerevarende proces.  

 

9. Lægerne efterspørger om plejehjem/hjemmeplejen kan lave lokalordinationer uden at det skal ændres i 

FMK? v/ Mette Pickel Praktiserende læge 

 

Ad. 9 Mette Pickel fortæller at det er muligt at lave en lokal ordination i medicinsystemet. Farmaceuten på 

Faldhøj vil gerne være behjælpelig med at vise kollegaerne, hvordan man udfører en lokal ordination. 

Ældrecenteret følger op på dette. 

 

10. Vanskeligt at få fat i borgerens egen læge i akutte sager og i palliative forløb. Findes et akut/direkte 

nummer til alle læger? v/ Tina Warming, teamleder for hjemmeplejen vest & Christina Lund Simonsen 

Plejehjemsleder 

 

Ad. 10 Mette Pickel følger op på det. Desværre er der nogle læger, der ikke ønsker at udlevere tlf. 

nummer. Alternativt  kan ansvaret gives videre til det udekørende hospice. 

 

11. Principiel drøftelse af håndtering i forhold til udfordrende lægesamarbejder v/ Christina Lund Simonsen 

Plejehjemsleder.  

 

Ad. 11 Kræver en mere grundig drøftelse ”face to face”. Punktet sættes på til næste KLU-møde. 

 

12. Anmodning om fornyelse af recepter i forbindelse med ferie. Hvem skal de sendes til? v/ Tina Warming, 

teamleder for hjemmeplejen vest. 

 

Ad. 12 Alle læger skal oplyse ferie og ferieafløser på Sundhed.dk. Ofte står det også på klinikkens 

webside og information kan fås via telefonsvaren. Det elektroniske system kan desværre ikke give 

retursvar om ferielukning m.m. 

 

13. Hjemmesygeplejen doserer til 4 uger – vil de praktiserende læger overveje muligheden for flere 

udleveringer pr. ordination? Tina Warming, teamleder for hjemmeplejen vest. 

 

Ad. 13 Man skal spørge hos den enkelte læge, om de vil udskrive til flere uger. Lægerne tager punktet 

med i referatet til lægelauget. 



 

 

3 

ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

14. Evaluering af samarbejdet i det kommunalt-lægelige udvalg (KLU) i 2020 v/ Line Fjord Nielsen, 

Sundhedskoordinator. Almen Praksis i Region Hovedstaden anmoder om evaluering af samarbejdet i KLU 

i 2020. Det kommunalt-lægelige udvalg besvarer i fællesskab via linket nedenfor. 

 

Ad. 14 Evalueringen er godkendt og Line sender dette videre. 

Link til spørgeskema: Udfyld spørgeskema på survey-xact.dk  

 

Evt. 

 

15. ”Lær at tackle” kurser er nedlagt i SundhedsCenter Tårnby v/ Line Fjord Nielsen Sundhedskoordinator 

 

Ad. 15 Det er politisk besluttet at nedlægge alle ” Lær at tackle” kurser som eksempelvis ”angst og 

depression” samt ”kroniske smerter”. SundhedsCenter Tårnby har udbudt konceptet i et par år. Konceptet 

erbaseret på frivillige undervisere og i teorien rigtig godt. Desværre at det svært at få op og køre i praksis 

og udbyttet har desværre ikke stået mål med arbejdsindsatsen. 

 

16. Testcenter i Tårnby fra d.18-22.dec v/ Line Fjord Nielsen Sundhedskoordinator  

 

Ad. 16 18.12-22.12 tilbydes COVID-19 PCR-test i midlertidigt testcenter på KUC og Falck tilbyder lyntest 

pt. indtil 3. januar. Se mere info om åbningstider på Tårnby Kommunes webside. 

 

17. Tårnby Kommune har godkendt data behandlingsaftalen omkring appen ”Min Læge v/ Mette Ødegaard 

Ældre chef 

 

Ad. 17 PLO og Sundheds-og Ældreministeriet står bag appen Min Læge, der giver patienterne en mobil 

adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som fx e-konsultation. Via Min Læge er det blevet 

muligt at udføre videokonsultationer. Den udviklede løsning er GDPR-sikker.  

Er lægerne i Tårnby Kommune interesseret i at bruge dette udstyr? Ældrecenteret sender informationen 

videre til Susanne Arnold. 

 

18. COVID-19 vaccination 

 

Ad. 18 Tårnby Kommune/Ældrecenteret forventes at modtage vacciner efter nytåret – omkring d. 3-7 

januar. Vi er på vaccine-standby over jul og nytår, hvis processen skulle gå hurtigere end planlagt. 

Ældrecenteret er i fuld gang med planlægningen, så vaccination af ældre på plejehjem og medarbejdere 

kan påbegynde hurtigst muligt. 

https://www.survey-xact.dk/answer?key=E7QU755FSD83

