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FORORD 

Det kommunalt lægelige udvalg behandler emner af fælles interesse, med henblik på at styrke samarbejdet 

mellem de praktiserende læger og kommunen.  
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UDVALGETS FORMÅL 

Tårnby Kommune har i samarbejde med kommunens læger etableret et kommunalt lægeligt udvalg, 

bestående af lokale praktiserende læger og repræsentanter fra kommunes ældre -og sundhedsområde. 

Arbejdet i udvalget skal bidrage til, at lægerne og kommunen får en styrket dialog og et mere integreret 

samarbejde om den brede vifte af emner, der i dag er fælles for kommunens og lægernes indsats på 

sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information og tillige sikre, at de aftalte 

indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt. 

ORGANISERING AF UDVALGET 

 Tre repræsentanter for praktiserende læger 

 Kommunale repræsentanter fra Ældre og Sundhedscenteret 

 Andre emner uden for ældre og sundhedsområdet sendes til sundhedskoordinatoren, som sørger for 

at skabe kontakt mellem det lægelige udvalg og relevante fagpersoner i kommunen. 

 De deltagende læger honoreres for deltagelse. Udgiften afholdes af kommunen. 

 Dagsorden sendes til udvalgets medlemmer senest to uger inden mødet afholdes.  

 Kommunen forestår sekretariatsbetjeningen af udvalget. 

MØDEFORM 

 Afholdelse af møder: 2 møder årligt  

 Varighed af møder: 2 timer.  

 Mødet er todelt i et temamøde og dialogmøde: 

o 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. 

o Dialogmøde med Ældre -og Sundhedscenter samt lægerne.  

Udvalget kan udarbejde udkast til lokale aftaler. Aftaleudkast sendes til det regionale samarbejdsudvalg med 

henblik på at aftaler formaliseres som en § NY aftale. 

Der foretages en årlig evaluering af samarbejdet mellem Tårnby Kommune og lægerne i kommunen. 

I evalueringen indgår en opfølgning og status på implementeringen af evt. lokale aftaler.  

Der udarbejdes en kort orientering, der sendes til samarbejdsudvalget. 

Det Kommunalt Lægeligt Udvalg kan behandle emner, der dækker over både konkrete problemstillinger og 

mere principielle forhold i samarbejdet.  

Emner som bør behandles fast i udvalget 

 Følge op på indgåelse og udmøntning af sundhedsaftaler 

 Informere om lokale sundhedspolitiske initiativer 
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 En drøftelse af lægedækningen 

 Foretage opfølgning i forhold til den elektroniske kommunikation mellem almen praksis og 

kommunen 

Herudover bør der fokuseres på de faglige indsatsområder, hvor der er aktuelt størst behov. 

Forslag til emner, der drøftes efter behov. Listen er ikke udtømmende:  

Emner som kan behandles i udvalget 

 Status på kommunens træningsindsats 

 Træningsindsats efter sygehusindlæggelse 

 Samarbejdet om den ældremedicinske patient/demente 

 Henvisningsmønstre, herunder vederlagsfri fysioterapi 

 Forebyggelsesområdet 

 Det socialmedicinske samarbejde 

 Børne/ungeområdet – herunder samarbejdet med sundhedsplejerskerne og kommunallægerne samt 

familieafdelingen 

 Psykiatri og misbrug 

 Samarbejdet om at få syge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet 

 Kronikerindsatsen 

 Det palliative arbejde 

 Patientsikkerhed – herunder polyfarmacipatienter og medicinhåndtering 

 Forebyggelse af indlæggelser  

 Inklusion/tidlig indsats  

 Hjerneskadeområdet 

UDVALGETS KOMPETENCER OG 
INDGÅELSE AF AFTALER 

Udvalget kan udarbejde vejledende retningslinjer for den fremtidige procedure inden for relevante 

samarbejdsområder med henblik på at sikre at indsatsen over for den enkelte borger optimeres. Udvalget 

kan tage initiativ til nyhedsbreve, informationsmøder og andre former for kommunikation med henblik på at 

inddrage kommunens læger og give dem ejerskab til det arbejde, der foregår i det kommunalt-lægelige 

udvalg.  

DELTAGERE I KOMMUNALT LÆGELIGT 
UDVALG 

Praktiserende læger Tårnby  

 Formand for KLU og praktiserende læge    

 Formand for PLO Tårnby (lægelauget) og praktiserende læge  
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 Praktiserende læge     

Tårnby Kommunes repræsentanter fra Ældrecenteret  

 Ældrechef      

 Leder af hjemmeplejen    

 Teamleder i hjemmeplejen       

 Teamleder udviklingsteam i ældrecenter    

 Repræsentant for plejehjemslederne   

Tårnby Kommunes repræsentanter fra SundhedsCenter Tårnby   

 Sundhedschef     

 Sundhedskoordinator i Tårnby Kommune    

Referat sendes til Social Centeret.  
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