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Møde Kommunalt Lægelig Udvalg (rev & udsendt 9.1.19)  

Tid 1. november 2018 , kl. Indtast klokkeslæt 

Sted Danmarksgade 17, 2. sal, mødelokale 1 

Deltagere PLO-Aalborg: 

• Helle Skou, formand, Lægerne i Nibe 

• Mette Bolvig Poulsen, næstformand, Lægerne Kennedy 
Arkaden 

• Christa Blåsvær, Lægerne Sauers Plads 

• Christine Houe, Lægeklinikken Sulsted 

• Dennis Staahltoft, Nytorv Lægeklinik 

Socialmedicinsk Enhed: 

• Marianne Rudbeck, Ledende Overlæge 

Aalborg Kommune: 

• Bente Graversen, Formand for udvalget, Direktør Sund-
heds- og Kulturforvaltningen 

• Charlotte Houmøller Sprøgel, Sekretariatschef, Jobcen-
ter, Aalborg, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

• Johnny Friis, Centerleder, repræsentant fra børn, Unge 
og Familie afdelingen, Familie- og Beskæftigelsesfor-
valtningen 

• Carsten Lindgaard Johansen, Centerchef fagcenter so-
cialpsykiatri, Ældre- og Handicapforvaltningen 

• Louise Weikop, Kontorchef, Kvalitets- og Innovationsen-
heden, Ældre- og Handicapforvaltningen   

• Kamilla Ingemann Beith, kommunal praksiskonsulent 

• Pernille Smalbro Hylleberg, Praktiserende læge, kom-
munal praksiskonsulent 

• Esben Sevelsted, Praktiserende læge, kommunal prak-
siskonsulent 

Afbud  
• Jakob Klitkou, Lægerne Vejgaard Sundhedscenter 

• Annette Secher, Ældre- og Sundhedschef, Ældre- og 
Handicapforvaltningen  

 
 

Referent • Lars Lund, konsulent, Sundheds- og Kulturforvaltningen  

Sagsnr./Dok.nr. 2018-000074 / 2018-000074-52 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Sundhedsstrategisk Team 
 
Sundheds- og Kulturforvaltnin-
gen 
Danmarksgade 17 
9000 Aalborg 

 
Init.: LL 
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Godkendt 

2. a. Aftaler med borgerne om afståelse fra livsforlængende behandling og genoplivningsfor-
søg 
 

Beslutning: 

Drøftet, afventer endelig beslutning om de nye retningslinjer på området. 

 
 
 

2. b. Udrulning af ordningen med praktiserende læger tilknyttet plejehjem 
 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning suppleret med Pernille Smalbro Hyllebergs status for etable-
ring af læringsnetværk.  

Siden udsendelse af dagsorden har Plejehjemmet Drachmannshave har fået tilknytning af pleje-
hjemslæge.  

Annoncering af opslag efter praktiserende læger til den sidste gruppe af plejehjem sendes i kopi til 
Helle Skou.  

 
 
 

2. c. Styrkelse af samarbejdet på misbrugsområdet 
 

Beslutning: 

Drøftet og godkendt.  

Materialer med forslag til kommunikation blev uddelt på mødet medsendt referatet: 

• Brev til egen læge om opstart af behandling 

• Misbrugsbehandling i Aalborg Kommune – henvendelse til praktiserende læger   

Den ny hjemmeside for praktiserende læger vil også indeholde informationerne. 

 
 
 

2. d. Godkendelse af mødekalender for Kommunalt Lægelig Udvalg i 2019 
 

Beslutning: 

Godkendt med de kommentarer, at mødet den 10. januar 2019 får en varighed på 1½ time, således 
at der kan holdes dialogmøde efterfølgende i tidsrummet kl. 16:30-18:30. 

Desuden blev den 23. maj, 26. september og den 5. december fastlagt som mødedatoer. 

Mødet den 13. december 2018 blev aflyst. 
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2. e. Opgaver for de kommunale praksiskonsulenter 
 

Beslutning: 

Drøftet, og der blev vurderet forventet afslutning på de ni igangværende opgaver, jvf skema: 

Igangsatte kommissorier (KLU dato i ( ) og opg.nr i [ ]) Forventet afslutning 

Snitflade mellem Almen Praksis og Aalborg Sundhedscenter [opg3] Udgangen af 2018 

Tættere samarbejde om sygemeldte og borgere langt fra arbejdsmarkedet. 
[opg5] 

KLU, den 10. januar 2019 

Åben og rolig tilbud til voksne med stress. Valg af målgrupper og tidspunkt for 
henvisning i forløb. [opg19] 

Afventer afklaring 

Information og kommunikation mellem almen praksis og Aalborg Kommune 
[opg1] 

Dialogmøde 10. januar 2019 

Etablering af læringsnetværk for plejehjemslæger [opg2] Afventer alle plejehjem har fået 
tilknytning af praktiserende læge 

Afklaring af behov for lokal information som følge af ny statslig vejledning for 
flygtninge (KLU 22.03.18) [opg18] 

Afsluttet med behandling på KLU 1. 
november 2018 

Sammen forebygger vi (gen)indlæggelser. Forbedringsprojekt mellem AAUH og 
AAK om ældre medicinske patienter [opg11].  
[opg13] - meddelt af K-PK og ÆH - er lagt her. 

Marts 2019 
 
Afsluttet pr. 1. november 2019 

Udeblivelser fra børneundersøgelser. [opg14b] I gang  

 

Nye opgaver sendes som forslag til Bente Graversen. 

 
 
 

3. a. Halvvejsopfølgning på Tidlig Indsats på Tværs (TIT) 
 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 

 
3. b. Tilbud om blodprøvetagning under - eller i forbindelse med - akut udkørende besøg  
 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning og det blev aftalt, at information bliver formidlet via Aalborg 
lægegruppen på facebook. 

 
 
 
 
3. c. Udspil til politisk sundhedsaftale 2019: "Sammen om Sundhed" 
 

Beslutning: 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 
 
 
 
3. d. Dannelse af fem PLO kvalitetsklynger i Aalborg Kommune 
 

Beslutning: 
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Orienteringen blev taget til efterretning med den kommentar, at emnet drøftes igen om et års tid i 
Kommunalt Lægelig Udvalg. 
 
 

 
 

3. e. Afklaring af behov for lokal information som følge af ny vejledning for flygtninge 
 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Der udarbejdes relevant information om integrationsarbejdet i Aalborg Kommune. Det lægges på 
den nye informationsside til lægerne. Når Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet 
forslag sendes det via Pernille Smalbro Hylleberg til Helle Skou med henblik på eventuelle ønsker 
om tilføjelser.  
  
Orienteringen bliver endvidere omtalt i Aalborg lægegruppen på facebook og på NordKAP’s ny-
hedsbrev. 
  
Redigeret internt notat om attestarbejde (oprindeligt udarbejdet november 2017) er udsendt til med-
arbejderne i jobcentre, familiegrupper og specialcentret i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 
Notatet er endvidere tilsendt Pernille Smalbro Hylleberg til orientering. 
 

Pernille Smalbro Hylleberg fulgte endvidere op på punkt i referat fra sidste KLU-møde vedr. praksis 
og retningslinier ved børns sygdom i dagpasningstilbud. Til referatet er vedlagt t.o.  

• ”Praksis og retningslinjer ved børns sygdom” fra Børne- og Familieafdelingen, d. 21. september 
2018  

• Hygiejnehåndbog for børne- og familieområdet Aalborg Kommune. Udarbejdet 1. januar 2017 

 

 
3. f. Status på uddannelse til Advanced Practice Nurses pr. september 2018 
 

Beslutning: 

Udsat 

 
 

4. Eventuelt 
 

Bente Graversen gav Kommunalt Lægelig Udvalg en orientering på baggrund af, at praktiserende 
læge Thomas Olsen og firmaet Salus ApS, har meddelt Region Nordjylland, at de med virkning fra 
1. marts 2019 ikke længere har mulighed for at drive klinikken i Storvorde.  

Efterfølgende kommentar: 

De tre ledige ydernumre med et patienttal på pt. 4.760 vil blive annonceret til besættelse af Region 
Nordjylland inden for kort tid. 


