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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

 

MØDE I: KLU DATO: 25. JUNI 2020 

MØDESTED: Sundhedssalen KLOKKEN: 16:00 

EMNE: KLU Møde SAGSNR.: 15/30115 

DELTAGERE: 

Susanne Arnold, Mette Pickel, Christina Lund 

Simonsen, Tabita Christensen, Line Nielsen, 

Helene Diepgen, Annette Kristjansen, Tina 

Warming 

 

AFBUD: 

Mette Rydholt Jakobsen, Luise Bendixen 

deltager for Mette R. Jakobsen, Lone Fogholm, 

Sanne Dåsbjerg, Michael Thamdrup, Leon 

Engly Honorè, Susanne Vestergaard, Susanne 

Hauzmann, Karin Støvring, Susanne 

Rasmussen 

 

MØDENR.: 28  

   
 

Referat fra møde i KLU den 25. juni 2020 

1. Godkendelse og opfølgning af referat 

 

Ad 8: Fællesvejledning om urinvejsinfektioner hos ældre over 65 år- mindske antibiotikaforbrug v/ 

Susanne Arnold Praktiserende læge. Er vores forslag til instruks om UVI blevet sendt rundt til alle 

relevante i kommunen? Forslaget må også gerne sendes videre til hjemmeplejen. Christina Simonsen 

sender en reminder. 

 

2. Hvis der er ”nye ansigter” starter vi med en præsentationsrunde  

 

Ad. 2: Velkommen til Tina Warming, teamleder for hjemmeplejen vest. 

 

3. Status ift. COVID-19 og samarbejde under Corona-pandemien v/Tabita Christensen Sundhedschef. 

Drøftelse imellem parterne. Hvordan har vi ageret i denne Corona-tid? Er der dukket nye effektive 

arbejdsgange eller andet op i disse tider?  

 

Ad 3: Tårnby SundhedsCenter Tårnby har udført mange flere telefonsamtaler, gennemført web vejledning 

og flere tilbud er rykket ud i naturen, hvilket har fungeret rigtigt godt. Plejehjemslægerne oplevede at det 

var lettere at skabe en god kontakt med beboerne. Generelt oplevede plejehjemmene mere ro og fokus på 

kerneopgaverne. Det har dog generelt været en udfordring med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og 

KL, med for meget plads til lokal fortolkning. PLO har haft en arbejdsgruppe som har sørget for at 

udpensle anbefalingerne, hvilket har fungeret rigtigt godt. Samarbejdet ml. lægerne og kommunen har 

fungeret godt i denne periode også. 

 

4. Tilbud om ny type sygebesøg fra almen praksis i Region Hovedstaden v/ Luise Bendixen (deltager på 

vegne af Ældrechef Mette Rydholt Jakobsen) 

 

Ældrecenteret ønsker dialog med lægerne omkring dette: Pr. 1/1-2020 har Region Hovedstaden og PLO-

Hovedstaden har indgået en aftale om en ny type sygebesøg, der har fokus på forebyggelse af 

(gen)indlæggelser. Kommunen kan anmode borgerens praktiserende læge om dette forebyggende besøg. 

Dette gælder både borgere i eget hjem, på plejehjem eller på midlertidige pladser. Som udgangspunkt 

deltager hjemmesygeplejen eller akutteamet i besøget sammen med lægen. 

 

Ad.4: Luise var fraværende til dette punkt. Det nye sygebesøg drøftes kort. Helene Diepgen søger for at 

bringe det på næste møde i Ældrecenteret og sender efterfølgende besked til Annette Kristjansen.  

 

 

REFERAT 
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5. Telemedicin til KOL-patienter v/ Helene Diepgen  

 

Ad.5: Alle kommuner skal tilbyde telemedicin. Tårnby Kommune uddanner tre sygeplejersker i telemedicin. 

Borgeren får udleveret en tablet, måleudstyr og foretager løbende en række målinger derhjemme, som 

automatisk sendes videre til sygeplejersken. Hvis målingerne viser, at der er tegn på forværring af 

borgerens KOL, vil den kommunale sygeplejerske kontakte borgeren og eventuelt hospitalet. På den 

måde kan forværringer tages i opløbet og borgeren kan undgå indlæggelse. Lægen eller sygehuset som 

visiterer til telemedicin er forløbsansvarlig. Hvis borgeren bliver akut syg skal man stadig ringe 1813/112. 

Dragør Kommune deltager i pilotprojekt omkring telemedicin, men det er blevet forsinket pga. Corona. 

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

telemedicin. 

 

6. Plejehjem må ikke sende prøver uden lægefaglig kontakt v/ Susanne Arnold Praktiserende læge.  

 

Ad.6. Christina Simonsen følger op på dette. 

 

7. Rekruttering af nye Plejehjemslæger v/ Susanne Arnold Praktiserende læge. To kolleger var 

interesserede, men fik ikke svar. 

 

Ad.7: Der er pt. ikke økonomi til at ansætte flere plejehjemlæger, men det er på budgettet fremadrettet – 

så en mulig ansættelse kan ske i oktober. Muligvis er Plejehjemmet Ugandavej åben for ansættelse af 

plejehjemlæger. 

 

8. Videokonsultationer med plejehjemsbeboere v/ Susanne Arnold Praktiserende læge. Opdatering på hvilke 

læger som tilbyder dette. 

 

Ad.8: Der er stor spredning i lægegruppen omkring brug af web- konsultationer. En del af lægerne har 

oplevet teknisk besvær med deres app ”min læge.dk”, hvilket forringer selve samtalen. En lægepraksis 

fortæller at de har haft god succes med web- konsultationer både blandt patienter og ældre patienter på 

plejehjem. Lægerne fortæller, at det kan være vanskeligt at nøjes alene med web- konsultationer, hvis det 

eksempelvis drejer sig om et sår, så kunne det være hensigtsmæssigt at sende et foto, inden en web- 

konsultation. Dog kan GDPR give lidt udfordringer ift. dette, som skal håndteres. 

 

9. Der er ingen overenskomst med PLO om at lægerne skal visitere sårpleje v/ Susanne Arnold 

Praktiserende læge. Det vurderer vi (lægerne) er en ren sygeplejeopgave. 

 

Ad.9: Hjemmesygeplejen bør ikke skulle sende en besked omkring sårbehandling. Det skal sendes til 

visitationen – lægerne er helst fri for at blive indblandet i det. Tina Warming bringer det med på næste 

møde med visitationen.  

 

10. Terminaltilskud. v/ Susanne Arnold Praktiserende læge. 

 

Ad.10: Der skal generelt ikke ansøges, når en person på plejehjem er døende af naturlige årsager. Det 

skal kun gives til terminale patienter. Christina Simonsen fortæller, at der findes en instruks på området. 

Christina sørger for at instruksen bliver gensendt til alle relevante i kommunen. 

 

11. Tryghedskasse og subcutane nåle v/ Susanne Arnold Praktiserende læge. Findes disse på alle Plejehjem 

i Tårnby Kommune?  

 

Ad.11: Ja, det gør de. Mange plejehjem har subcutane nåle på lager.  

 

12. KLU – Hvordan fungerer dette mødeforum pt.  – og er der forbedringspotentialer? v/Tabita Christensen 

Sundhedschef. Evaluering af samarbejdet i KLU.  

 

Ad.12: Der er opbakning til at mindske antallet af medlemmer i KLU gruppen og afprøve ændret 

mødeform. Line Fjord Nielsen opdaterer Kommissorium for Kommunalt lægeligt samarbejdsudvalg i 

Tårnby Kommune ift. nye beslutninger. 
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Ny mødeform 

Afholdelse af to møder årligt med varighed af 2 timer. Mødet er delt op i to: Temamøde og dialogmøde. 

 1. times temamøde med relevante oplæg fra fagpersoner i kommunen, lægerne eller eksterne aktører. 

Alle KLU-repræsentanter er ansvarlige for at byde ind med emner/oplægsholdere til denne drøftelse. 

 1. times dialogmøde med Ældre -og Sundhedscenter samt lægerne. Spørgsmål til andre kommunale 

områder sendes til sundhedskoordinatoren, som sørger for at skabe kontakt mellem læge og relevante 

fagperson i kommunen. 

 

Forslag til tema: Børn og unge der mistrives - Hvad tilbyder familiehuset? Hvad tilbyder sundhedsplejerskerne? 

Forebyggelsespakker. Demens anbefalinger. Ensomhed. Borgere med anden etnisk baggrund uden netværk. 

Sundhedsplan – den nye. Ide: Relevante temamøder kan også afholdes på klyngemøderne hos lægerne. 

 

13. Evt. Håndkøbsmedicin / FMK v/ Susanne Arnold Praktiserende læge  

 

Ad. 13 Håndkøbsmedicin skal skrives i FMK af lægerne, men der skal ikke laves recept.  

 

14. Evt. Findes der et inkontinens tilbud i Tårnby Kommune? v/ Mette Pickel Praktiserende læge 

  

Ad.14: Ja, vi har en inkontinens-sygeplejerske i hjemmeplejen, og det er muligt at få visiteret hjælpemidler. 

Lægerne kan visitere til det. Tina Warming sender information om tilbuddet videre til Mette Pickel. 

Borgerne kan også modtage tilbud ift. inkontinens med en genoptræningsplan (efter hospitalskontakt). 

 

15. Evt. Nye borgere på plejehjem v/ Mette Pickel Praktiserende læge  

 

Ad.15: Lægerne oplever at plejehjem sender en korrespondance meddelelse med forespørgsel om 

generel status på borgeres helbred - altså eventuelle diagnoser. Lægerne oplever, at der spørges til 

blodtryk og andre specifikke målinger, men det må plejehjemmet selv sørge for. Dette er ikke en 

statusattest. Mette Pickel finder opdateret retningslinje omkring dette – Helene Diepgen følger op på det.  


