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1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Godkendt. 

 
 

2. a. Ajourføring af forretningsordenen for Kommunalt Lægelig Udvalg   

Beslutning: 

Bente Graversen forklarede og gennemgik de foreslåede ændringer for Kommunalt Lægelig Udvalg. 
I hovedtræk består disse af, at: 

 Afsnittet benævnt ”Deltagere” er ændret med: 
o Fast deltagelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, Skoleforvaltningen  
o Ad. Hoc deltagelse af rådmanden for Sundheds- og Kulturforvaltningen 
o KLU-sekretariatet udvides ikke med fast deltagelse af konsulent fra Skoleforvaltningen  

 Afsnittet benævnt: ”Formål og opgaver” er omskrevet med større strategisk fokus og oversigten 
med emner til behandling er flyttet til bilag i forretningsordenen. 

 Afsnittet benævnt ”Arbejdsform” er justeret, så: 
o Formand for Kommunalt Lægelig Udvalg og formand for PLO-K gennemgår og udar-

bejder dagsorden efter forslag fra KLU-sekretariatet 

 Afsnittet om ”Mødernes indhold” fastlægger, at der fremadrettet en gang årligt aftales, hvilke 
generelle og strategiske punkter, der skal drøftes i det kommende år. Det forgår på det foregå-
ende års sidste møde. I 2020 indgår drøftelsen på mødet den 28. maj 2020.  

Helle Skou gjorde opmærksom på, at det er aftalt, at Aalborg Kommune betaler for seks deltagere 
fra PLO K Aalborg for deltagelse i møderne i Kommunalt Lægelig Udvalg. 

Bente Graversen tilkendegav, at det bliver skrevet ind i den ajourførte forretningsorden. 

 
 

2. b. De kommunale praksiskonsulenter, status og opgaver 
 

Bente Graversen indledte punktet og fortalte, at der med opstart i denne uge, fremover bliver holdt 
jævnlige møder af direktøren med de kommunale praksiskonsulenter. På det netop afholdte møde 
blev det aftalt at udarbejde en kommunal information om hvilke typer af opgaver, som de kommuna-
le praksiskonsulenter kan tage sig af.  

En anden oplysning af er at der efter mødet i Kommunalt Lægelig Udvalg den 28. maj bliver taget 
stilling til opslag af den ledige tredje stilling som kommunal praksiskonsulent. 

Louise Weikop havde en oplysning til status på opgaven omkring kompression strømper. 

Lisbet Trap-Jensen Torp havde en idé til en opgave om en samarbejdsmodel på handicapområdet. 

Bente Graversen takkede for bidrag og bad disse medtaget til mødet i Kommunalt Lægelig Udvalg 
den 28. maj 2020. 

 
 

3. a. Samarbejdet mellem de alment praktiserende læger og familiegrupperne i Aalborg Kom-
mune  
 

Samarbejdet blev beskrevet gennem oplæg (vedlagt referatet) af Annette Mignon og Hanne 
Manata. 
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Der findes regler for kvittering til underretter i Serviceloven §155b vedr. bekræftelse af modtagelse 
af underretning. Familiegrupperne skal desuden i forhold til §155b, stk. 2 orientere også praktise-
rende læger om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger og kan også orien-
tere om type og varighed, hvis oplysningen kan have væsentlig betydning for støtten til barnet. Fa-
miliegrupperne har en målsætning om at give en tilbagemelding efter underretninger indenfor 2 må-
neder. Kvittering til underretter sker fra modtagelsen inden for 6 døgn. 

Efterskrift: Kvittering sendes enten via almen praksis CVR-nummer som digital post, eller som ordi-
nært brev. 

Endvidere blev der orienteret om, at der vil blive taget en ny og forbedret IT-løsning i brug i løbet af 
foråret 2020, hvorefter adgangen til at foretage underretninger foregår i en selvbetjeningsløsning 
målrettet professionelle og andre.  

Det blev desuden nævnt, at det altid er muligt at komme i kontakt med familiegrupperne igennem 
Modtagelserne. Og efter arbejdstid til den sociale døgnvagt. Oplysninger om sikker mail og telefon-
nummer fremgår af Aalborg Kommunes hjemmeside. 

Behovet for løbende at sende information med samtykke fra borgerne sikkert og nemt (som korre-
spondancer) er ikke på plads, om end problematikken er rejst nationalt bl.a. af kommunerne i KL. 
Aktuelt kan sikkert sendes information gennem portalen virk.dk. 

Helle Skou rejste spørgsmål om det kunne være mulig for almen praksis at sende korrespondance 
(ikke underretning) til en kontaktperson i Sundhedsplejen med henblik på, at denne kan sende en 
intern og sikker mail videre til familiegrupperne. 
 
Endvidere var det et spørgsmål, hvorvidt lægerne får en kvittering fra systemet, når de sender en 
underretning via Virk.dk. Vedr. underretningsløsning forventes den jf. ovenfor at komme i anvendel-
se i løbet af foråret 2020. Underretning kan også ske via Borger.dk. 
 
Der forventes ikke indenfor en overskuelig tidsramme at finde anden løsning med hensyn digital 
kommunikation ud over de to ovenfor nævnte. 
 
Der opfordres til at anvende muligheder skitseret ovenfor, alternativ opringning til den konkrete fami-
liegruppe. Forældre vil kunne oplyse nummer og navn. 
 
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen noterede spørgsmål og melder tilbage på Kommunalt Læ-
gelig Udvalg eller møde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der arbejdes således på et 
opfølgningsmøde mellem Helle Skou og Dennis Staahltoft og Familie- og beskæftigelsesforvaltnin-
gen. 
 
 

3. b. Orientering om ”Børneliv i sund balance” 
 

Der var indledningsvis en orientering af Torben Krogh Kjeldgaard. Materialet er vedlagt referatet. I 
hovedtræk er projektet: ”Børneliv i sund balance” et tiltag om, hvordan kommuner, lokalsamfund og 
familier sammen kan fremme børnefamiliers muligheder for at være fysisk aktive, at spise og drikke 
sundt og trives i fællesskaber for herigennem at fremme en sund vægtudvikling hos børnene. Der er 
særligt tænkt på svage grupper og dermed er der tale om en indsats rettet mod ulighed i sundhed.  

Projektet afvikles over fem år. Det første år 2020 er et udviklingssår. I perioden 2021 til 2024 bliver 
indsatserne implementeret. Det kommer til at foregå i fire lokalområder i Aalborg Kommune. Frede-
rikssund Kommune og Albertslund Kommune indgår også i projektet. Som projektejer er Center for 
Forebyggelse i praksis, KL). Nordea-fonden har støttet projektet med 22,7 mio.kr. 

Bente Graversen supplerede at Aalborg Kommune er begejstrede for at modtage denne støtte til et 
område, som er politisk prioriteret. Og afsluttede med en tilkendegivelse om, at Børneliv i sund ba-
lance vil blive taget op igen i Kommunalt Lægelig Udvalg i takt med indsatser og projekt skal nær-
mere udfoldes.  
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3. c. Status på samarbejdet og kommunikationen mellem almen praksis og sundhedsplejen 
 

Susanne Henriksen og Kamilla Ingemann Beith gennemgik i fællesskab en side med et flowchart, 
som gengiver kommunikationsaftalen fra sundhedsaftalen mellem Almen Praksis og Sundhedsple-
jen. (vedlagt referatet). Det blev fremhævet, at alle korrespondancer læses og vurderes af Sund-
hedsplejen, når de modtages herunder også 5 års statusser til brug ved indskolingen. 

Der var tilfredshed med produktet, herunder fremhævede Helle Skou betydningen af en central sy-
stematik, hvor de første fem linjer i korrespondancemeddelelsen rummer en kortfattet beskrivelse af 
relevant problemstilling. Derefter indsættes sundhedsplejerskens journalnotat hvis relevant. 

Skriftlig korrespondance og vækstkurve sendes adskilt, men sendes på samme tid. 

Dennis Staahltoft efterspurgte, at Sundhedsplejen informerer almen praksis om forslag til forældre-
ne vedr. behandling af et barn, som fx laktose eller fysioterapi. Susanne Henriksen kunne se rele-
vansen, og vender tilbage. 

Kamilla Ingemann Beith supplerede med, at skemaet også har anbefalinger vedr. 5 års status til 
Sundhedsplejen  

Afslutningsvist var der tilslutning til en opbakning til, enighed om, at det udarbejdede flowchart viser 
samarbejdsproblematikken og er en god begyndelse i en fremadrettet proces mod at styrke samar-
bejde og gensidig udveksling af information. 

Der blev generelt efterspurgt et samlet overblik i forhold til indgangene til kommunen omkring alt 
med børn og unge. 

 
 

3. d. 4 års sundhedscheck i dagtilbud ved sundhedsplejerske 
 

Denise Bakholm beskrev det nye tilbud om sundhedstjek i dagtilbud for aldersgruppen børn i fire-
årsalderen, Tilbuddet starter op den 1. april 2020.  Der er tale om et nyt politisk vedtaget tilbud som 
har til formål at sikre tidlig og systematisk opsporing samt sundhedsfremme i dagtilbud.  

Der var flere spørgsmål og indspil fra PLO-K vedr. indhold og navngivning, hvor Helle Skou, Dennis 
Staahltoft, Mette Bolvig Poulsen og Christa Blåsvær bidrog med indlæg. En særlig bekymring var, at 
valget af betegnelsen sundhedstjek i daginstitutionerne, kunne få forældre til at fravælge fireårsun-
dersøgelsen hos egen læge. Der blev foreslået andre navne som: trivselstjek, trivselsevaluering, 
børnehavetjek.   

Derudover var der indvendinger mod, at det nye tilbud ikke har været forelagt PLO-K på et tidligere 
tidspunkt. Denise Bakholm kvitterede herfor. 

Denise Bakholm kvitterede for alle de fremkomne kommentarer og vil invitere til videre samarbejde 
dels gennem Kommunalt Lægelig Udvalg og via den kommunale praksiskonsulent, som vil indgå i 
udfoldelsen af det nye tiltag. 

Bente Graversen bad om, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kom tilbage i Kommunalt Læ-
gelig Udvalg i løbet af efteråret 2020, når der er gjort det første erfaringer med det ny tilbud 

 
 
4. Eventuelt 

Helle Skou fortalte, at der er praktiserende læger, der oplever at der ikke betales for statusattester 
(LÆ285), selvom almen praksis oplever, at de har leveret attesterne. Fra kommunal side er vurde-
ringen at der ikke er givet et svar. Fra lægelig side er modsat faglig modvilje til at svare ud over, 
hvad der er kendskab til. Herefter er der tilfælde, hvor der er opbygget gensidige frustrationer og i 
nogle tilfælde rejst kommunale krav om flere attester. 
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Problematikken er under udredning hos Karen Jacobsen og Pernille Smalbro Hylleberg. Men er aktuel i 
den forstand, at praktiserende læger oplever at Aalborg Kommune ikke betaler deres regninger. 

Dennis Staahltoft foreslog en skabelon for angivelse af ”ikke-besvarelse” af punkter i statusattest, som 
lægen ikke er i stand til, hvor det tydelig fremgår. 

Bente Graversen bad Charlotte Houmøller Sprøgel tage ansvaret for de rejste problematikker med an-
svar for at vende tilbage til Kommunalt Lægelig Udvalg. 

Louise Weikop fortalte, at Aalborg Kommune er i gang med at lave beredskabsplan for håndtering af 
den aktuelle COVID-19 virus. 

Forslag om afholdelse af møde i Kommunalt Lægelig Udvalg den 10. september 2019 blev ikke imøde-
kommet og der blev efterlyst andre forslag. 
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Socialchef Hanne Manata og familiegruppeleder Annette Mignon

Samarbejdet mellem 

familiegrupper og almen praksis



Socialafdelingens kerneopgave

”Vi skal medvirke til, at de børn, unge og voksne vi 

kommer  i kontakt med oplever en forandring og øger 

muligheden for at mestre eget liv”

I lighed med Servicelovens formålsparagraf §46

…. Samme muligheder for personlig udvikling, sundhed 

og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende



• § 49a udveksling af oplysninger

Nødvendigt som led i det tidlige eller

forebyggende arbejde

• § 11 råd og vejledning 

Herunder konsulentbistand

• § 50 den børnefaglige undersøgelse

Undersøgelse/status fra læge

• § 52 foranstaltninger

Samarbejde med os herom

• § 58 og §63
anbringelse/undersøgelse uden samtykke

Afgørelse træffes af børn- og ungeudvalget.

Samarbejde med os herom

Servicelovens kapitel 11 – særlig støtte til børn og 

unge – af relevans for almen praksis



• Akut – omgående mundtlig underretning ved evt. politianmeldelse – i øvrige tilfælde skriftligt 
og med orientering til forældre og gerne samtykke - om muligt

• Anvend gerne underretningsskabelon fra Aalborg Kommunes hjemmeside – så kommer alle 
nødvendige oplysninger med

• Kommunen – vurdering inden for 24 timer, kvittering inden for 6 dage og ”hvad fører det til”, 
vi tilstræber inden for 2 mdr.

Underretning   Lov om social service § 153 (skærpet underretningspligt)

Kendskab til, eller grund til at antage at

Et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

Et barn umiddelbart efter fødsel kan få behov for særlig støtte 
pga. de vordende forældres forhold

Et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb



Selvbetjeningsløsning

hjemmeside

Ny løsning er 
på vej 
(testet af læger 
mv.)
Forventes i drift 
foråret 2020

Underretning Underretning

MEN der arbejdes i KL, Regionen mv. om IT system til 

udveksling af oplysninger

Underretning 

for borger

Underretning 

for professionel

Aalborg 

Kommunes 

hjemmeside

https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/akut-hjaelp/underret-om-boern-og-unge
https://apps.aalborgkommune.dk/buunderretning2020test/privat.aspx
https://apps.aalborgkommune.dk/buunderretning2020test/professionel.aspx


Hvad samarbejdes der typisk om?

• Børn 
Mistanke om psykiske lidelser,

alm. mistrivsel – herunder overvægt

• Unge
Psykisk mistrivsel, selvskade, 

spiseforstyrrelser mv.

• Forældre 
Bekymring for omsorgsevne

grundet misbrug og psykisk sygdom



• Når egen faglighed ikke er tilstrækkelig i forhold til løsning af 

borgerens/patientens problemstillinger

• Tidlig reaktion – evt. underretning med samtykke mhp. tidlig indsats og 

støtte

• Viden om familien – fra mange parter

• Kendskab om vores indsatser mhp. at bakke op herom og sikre 

samarbejdet med familien herom (undgå at der opstår alliancer imod 

samarbejdspartner)

Hvornår er det relevant?



• Underretning (se tidligere slide) 

og vores respons i virk.dk

• Skriv gerne kontaktoplysning i 

underretning, så det bliver nemt 

for rådgiver

Hvad kan vi gøre anderledes for 

at styrke samarbejdet til gavn for 

børnene?

• Tidligere kontakt og samarbejde

• Fx telefonisk kontakt

• Evt. deltagelse i netværksmøde

• Anvend evt. børn og ungesamrådet

Hvordan kommunikeres nu?



.

Et par

eksempler



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

.



Børneliv i sund balance



Børneliv i sund balance 
handler om

hvordan kommuner, lokalsamfund og familier 
sammen kan fremme børnefamiliers muligheder 
for at:

• være fysisk aktive

• spise og drikke sundt

• trives i fællesskaber

for herigennem at fremme en sund vægtudvikling 
hos børnene



Projektets målsætninger
og indsatser

• Alle relevante voksne i lokalsamfundet 
arbejder sammen og tager fælles 
ansvar

• For at fremme sundhed, trivsel og 
sund vægtudvikling hos børn, 0-10 år

• Ved at styrke det, vi allerede gør, og 
udvikle og afprøve nye vidensbaserede
indsatser

• Og således skabe viden og erfaringer 
til gavn for øvrige kommuner i landet

1. Sundhed der er nemt i hverdagen. En alsidig og 

bred kommunikationsindsats, der gør det sunde 

nemt og attraktivt i hverdagen for familierne

2. En sund start for alle nye børnefamilier. Proaktiv 

intensiv støtte fra sundhedsplejen til amning og 

sunde madvaner i barnets første leveår

3. Leg, bevægelse og mod på sund mad i dagtilbud. 

Sundhedsplejerskeundersøgelse, sundheds-

samtaler og fokus på sundhed og motorik i 

dagtilbud

4. En sundhedsfremmende skole. Styrket indsats ift. 

en fysisk aktiv og sundhedsfremmende skoledag, 

bedre forældresamarbejde og inddragelse af 

foreninger og øvrige lokale aktører

5. Styrkede lokale idrætsforeninger. Flere tilbud til 

idrætsuvante børn, herunder rekruttering af frivillige 

og flere børn i foreningerne

6. Et aktivt familieliv og sunde fællesskaber i 

lokalsamfund. Inkluderende aktiviteter om sund 

mad og fysik aktivitet gennem involvering af 

foreninger og andre lokale ressourcer



Kilde: Amsterdam Healthy Weigth

Programme, review 2012-2017. 

Tegnefilm der beskriver indsatsen: 

https://vimeo.com/232807519

Stor inspiration 
fra Amsterdam

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjX6ffClvriAhUMTcAKHQQwC0IQFjAAegQIAxAC&url=https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/847273/review_2011-2017_amsterdam_healthy_weith_programme.pdf&usg=AOvVaw1FZWNfq8ojlneDmeJFrjVP
https://vimeo.com/232807519


Bygger på bedste viden og erfaringer om 
sundhedsfremme og forebyggelse. 



Projektparter

Aalborg Kommune: 4 lokalområder

Frederikssund Kommune: 2 lokalområder

Albertslund Kommune: 4 lokalområder, hele kommunen

Center for Forebyggelse i praksis, KL (projektejer)

Nordea-fonden har støttet projektet med 22,7 mio.kr.

Julemærkefonden - viden og inspiration

Statens Institut for Folkesundhed, SDU - evaluerer

Ekspertgruppe:

› Kim Fleischer Michaelsen, professor emeritus, Københavns Universitet

› Ulla Toft, sektionschef Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region H

› Jens Troelsen, professor, Syddansk Universitet

› Mette Rasmussen, lektor, Statens Institut for Folkesundhed

› Corinna Hawkes, prof., director, Centre for Food Policy, University of London



Aktører omkring:

Vesterkæret skole

Seminarieskolen

Gl. Lindholm Skole

Farstrup Skole

Lokalområder



Projektplan

Projektperiode på 5 år – 2020 til 2024

2020 er udviklingsår, med workshops med ledere og medarbejdere 

fra de forskellige områder (sundhedspleje, dagtilbud, skole og fritid)

Implementering fra 2021 til 2024

Projektorganisering:

Bente er medlem af projektets overordnede styregruppe

AAK-projektleder ansættes i sundhedsstrategisk team

AAK-projektorganisering i Styregruppen Sundhed og projektgruppe 

for konsulenter/tovholdere i hver af områderne/forvaltningerne



Spørgsmål ? 



Kommunikationsaftale mellem Almen Praksis (AP) og Sundhedsplejen 
 
Baggrund 
Aftalens hovedformål er at bidrage til øget sundhed og trivsel hos børn og deres forældre samt at nedbringe social 
ulighed i sundhed. Målet med aftalen er at sikre en god kommunikation mellem AP og sundhedsplejen og dermed 
sikre optimal tværsektoriel kommunikation med deling af relevante oplysninger. Aftalen skal ses som et supplement til 
Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018. Aftale vedr. elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den 
kommunale sundhedstjeneste.  
 

 

Generelt for såvel Almen Praksis som Sundhedsplejen

Korrespondancer bruges ved behov for ekstra opmærksomhed, vurdering/undersøgelse/udredning og/eller særlig 
indsats til forhold til barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling 

Korrespondancer skal indeholde en kortfattet beskrivelse af relevant problemstilling (Det vigtigste i de første 5 linjer)

Gensidigt tilstræbes at der inden for maks. 5 hverdage sendes en kvittering på modtagne korrespondancer og hvis det er 
relevant gives en tilbagemelding, når der er lagt en plan og/eller barnet er set 

Korrespondancer sendes kun såfremt der er givet samtykke fra forældrene

Ved akut syge børn eller uopsætteligt behov for lægefaglig vurdering tager sundhedsplejersken telefonisk kontakt direkte 
til AP 

Kontaktoplysninger til Tværfagligt Team findes på praksishjemmesiden Sundhedstilbud: 
https://sundhedstilbud.aalborg.dk/ eller der kan sendes korrespondance via sundhedsplejen.

Underretninger sendes direkte til Familiegruppen via link på praksishjemmesiden Sundhedstilbud. 

Anbefalinger for sundhedsplejen til AP

Korrespondance sendes til AP, når 
sundhedsplejersker henviser børn og forældre 
til AP f.eks. ved: 

- Behov for ekstra opmærksomhed, lægefaglig   
vurdering om yderligere undersøgelse,  
udredning og/eller særlig indsats til forhold 
til barnets fysiske, psykiske og sociale 
udvikling 

- Hyppige henvisnings årsager er f.eks.:
Trivselsproblemer, bekymrende udvikling, 
obstipation, icterus, udtalt trøske, eksem, 
hyppige luftvejsinfektioner/hostetendens, 
skævt kranie/torticollis, vurdering om evt. 
fysioterapi eller kiropraktor, overvægt og 
undervægt m.m.

- Vækstkurver med målinger af vægt, højde og 
hovedomfang medsendes hvis relevant

Anbefalinger for AP til sundhedsplejen 

Korrespondance sendes til sundhedsplejen, når AP henviser 
børn og forældre til sundhedsplejen f.eks. ved: 

- Ønske om besøg til gravide med særlige behov

- Ønske om kontrolvejning og opfølgning på vækst og trivsel, 
vejledning i kost, søvn, amning, kroniske lidelser, 
over/undervægt, familiære og sociale udfordringer (kan 
dog ikke erstatte underretning eller indsats af Tværfagligt 
Team - se henvisningsmuligheder på 
Sundhedstilbud.aalborg.dk)

Særlig forpligtigelse for AP ved 5 års helbredsundersøgelse

Efter 5 års helbredsundersøgelse videregiver AP oplysninger 
til sundhedsplejen om sundhedsmæssige forhold med 
relevans for fremtidig skolegang f.eks.:

- Kroniske lidelser såvel aktuelle som velbehandlede
tidligere sygdomme som f.eks. astma

- Overvægt og undervægt 

- Vækstkurver med målinger af vægt, højde og 
hovedomfang medsendes hvis relevant

- Vandladnings- og/eller afføringsproblemer

- Problemer med syn, hørelse og motoriske færdigheder

- Psykiske og familiære udfordringer 

Sundhedsplejen vurderer henvendelsen og giver lægen en 
tilbagemelding om plan og tidsperspektiv for handling


