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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning: 
 
Godkendt. 
 
 

2. a. Den kommunale praksiskonsulent, status og opgaver   
 
Sagsbeskrivelse:  
 
Kommunalt Lægelig Udvalg følger den kommunale praksiskonsulents (K-PK) opgaver. Derudover 
deltager praksiskonsulenten på møderne i Kommunalt Lægelig Udvalg. Til dette møde er fremsendt 
en skriftlig status om opgaverne.  
 
Beslutning:  
 
Der blev drøftet status for den kommunale praksiskonsulents opgaver. En tilbagemelding omkring 
ernæringsrecepter bliver medtaget på kommende møde i Kommunalt Lægelig Udvalg efter drøftelse 
i PLO-K. 
 
 

2. b. Temaer i årshjul for Kommunalt Lægelig Udvalg i 2021  
 
Sagsbeskrivelse: 
 
Kommunalt Lægelig Udvalg har i sin forretningsorden besluttet en mødefrekvens på tre til fire møder 
pr. år. På mødet i Kommunalt Lægelig Udvalg den 2. december 2020 blev der fastlagt dato og tids-
rum for afholdelse af fire møder i 2021. Det blev desuden aftalt, at der i Kommunalt Lægelig Udvalg 
er en drøftelse af forslag til mødekalender for de resterende møder i 2021. 
  
I 2021 er Kommunalt Lægelig Udvalgs næste møde placeret i slutningen af maj inden sommerperi-
oden. Der er derefter aftalt et møde i starten af oktober og årets sidste møde finder sted i starten af 
december. Mødet i december har som regel haft et socialt og uformelt islæt i mødets afsluttende 
del, hvor Aalborg Kommune har været vært for en fælles spisning inspireret af den forestående jul. 
 
Udvælgelse og beslutning om valg af temaer for de kommende møder er et anliggende for repræ-
sentanterne i Kommunalt Lægelig Udvalg for at sikre fælles fokus og forankring.  
 
Indhold og drøftelser af temaer kan med fordel afspejle en konkret problematik for de praktiserende 
læger i Aalborg Kommune og deres kommunale samarbejdspartnere. Et eksempel kunne være 
præsentation af gennemgang af samarbejdet på misbrugsområdet.  
 
I 2021 har Kommunalt Lægelig Udvalg en mødekalender med møder den 21. januar, 27. maj, 7. ok-
tober og 2. december. 
 
Beslutning: 
 
Fra PLO-K’s side blev umiddelbart nævnt misbrugsområdet. Derudover afventer PLO-K afholdelse 
af generalforsamling i marts 2021. 
 
Fra kommunalt hold blev der præsenteret idéer af Carsten Møller Beck, TinaMaria Larsen, Charlotte 
Houmøller Sprøgel og Bente Graversen. Det blev aftalt, at de drøftede input tilgår KLU-sekretariatet, 
der får lavet en struktur på materialet.  Derudover får KLU-sekretariatet til opgave, at udarbejde for-
slag til ny forretningsorden som et behandlingspunkt på et kommende møde i Kommunalt Lægelig 
Udvalg.  
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Vedlagt:   

 Forslag til KLU tematikker i 2021 fra Ældre- og Handicapforvaltningen d. 21. januar 2021 samt 
emner til årshjul fremlagt på møde i Kommunalt Lægelig Udvalg den 21. januar 2021. 
Bilaget er efterfølgende fjernet og der bliver udarbejdet en samlet ensartet struktur på tematik 
materialet. 

 

3. a. Orientering om projekt medicingennemgang på botilbud og specialplejehjem    
 
Sagsbeskrivelse: 

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Ældre- og Handicapforvaltningen er 
gået sammen om et kvalitetsprojekt om medicinsikkerhed på botilbud og specialplejehjem i Aalborg 
Kommune. Formålet er at øge kvaliteten af borgernes medicinering ved systematisk medicingen-
nemgang. Systematisk medicingennemgang indebærer inddragelse af borgerens laboratorieværdi-
er, hospitalsjournal, speciallægekompetencer fra Klinisk Farmakologisk Enhed (KFE) samt ved at 
øge samarbejdet med almen praksis omkring medicinsikkerhed på Aalborg Kommunes botilbud. 

Udvælgelse og procedure for borgere til medicingennemgang 

 Der screenes på botilbud for borgere med omfattende medicinering. Der forventningsafstemmes 
med de praktiserende læger, der er tilknyttet borgerne på det pågældende botilbud.  

 Der screenes på udvalgte specialplejehjem i samarbejde med plejehjemslægen. 

 Medarbejdere på bosteder og specialplejehjem finder, i samarbejde med farmaceut, frem til bor-
gere, der vurderes at have positiv effekt af en medicingennemgang. Den praktiserende læge 
orienteres og farmaceut foretager derefter medicingennemgang med overlæge og afdelingslæ-
ge på KFE. Efterfølgende sendes en kortfattet, prioriteret anbefaling til praktiserende læge, der 
vurderer om ændringerne skal implementeres.  

Status 

Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med et enkelt lægehus, som dermed har fået tilknyttet 
tre botilbud. Tre specialplejehjem har også borgere, der formodes at profitere af en medicingen-
nemgang og medtænkes således også i projektet.  

Tidsplan og evaluering  

Den oprindelige opstart for kvalitetsprojektet var i august 2020. Da der var ganske få aktiviteter i 
projektet, blev projektet opstartet på ny i november 2020.  

Resultaterne af projektet evalueres i august 2021. Evalueringen danner grundlag for stillingtagen til, 
om projektet videreføres i september/oktober 2021.     

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning med den kommentar fra PLO-K, at egen læge skal inddrages 
inden der foretages medicingennemgang og at oplysninger fra egen læges journal bør indtænkes 
som baggrundsoplysninger for medicingennemgangen 
 
 
Vedlagt:  

 Oplæg om projekt om medicingennemgang på botilbud og specialplejehjem, dateret den 21. ja-
nuar 2021 

 
 
 

3. b. Kort orientering om driftsfora, samt drøftelse af sikring af kobling mellem driftsfora og 
Kommunalt Lægelig Udvalg  
 
Sagsbeskrivelse: 
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Der er på sundhedsområdet mange tværgående fora, som har til hensigt at sikre koordinering og 
sammenhæng for borgerne. I rammen af Sundhedsaftalerne er der i Klynge Midt etableret fire drifts-
fora:    

 Driftsforum Børn-Unge Somatik 

 Driftsforum Børn-Unge Psykiatri 

 Driftsforum Voksen Somatik  

 Driftsforum Voksen Psykiatri  

På det seneste møde i Driftsforum Voksen Psykiatri blev vigtigheden af sammenhæng mellem di-
verse fora på sundhedsområdet og mellem kommunerne drøftet herunder også vigtigheden af 
sammenhængen med Kommunalt Lægelig Udvalg.  

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 

3. c. Orientering om ibrugtagning af ”Kontakt Læge” app i Ældre og Sundhed 
 
Sagsbeskrivelse: 

”Kontakt Læge” App’en er en videreudvikling af videofunktionen i ”Min Læge” App’en. Den kan bru-
ges via iPad hos borgeren. Den væsentligste forskel er, at med ”Kontakt Læge” App’en kan udvalg-
te medarbejdere på vegne af borgeren facilitere videokonsultationen mellem borgeren og lægen. 
Borgeren skal fortsat selv kontakte lægen fx via ”Min Læge”, når de selv er i stand til det, eller hvis 
de kan gøre det ved let støtte. 

”Kontakt Læge” app’en gør det muligt for social- og sundhedsfagligt personale at hjælpe borgere, 
der ikke kan bruge eller ikke har NemID, med at starte en videokonsultation med deres praktiseren-
de læge. Personalets primære rolle er at yde borgeren teknisk bistand til at opnå kontakt med læ-
gen, og personalet skal derfor kun deltage i selve konsultationen, hvis borgeren ønsker det og giver 
samtykke hertil. 

Der er med virkning fra den 17. december 2020 indgået en midlertidig aftale om brug af løsningen 
mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
(RLTN). Aftalen er indgået for at fastholde samarbejdet mellem almen praksis og andre sundheds-
professionelle aktører om konkrete patientforløb under hensyn til at begrænse spredningen af CO-
VID-19. 

Igangsætning afventer en juridisk afklaring hos leverandøren af databehandling i forbindelse med 
brug af app’en, der forventes at være på plads inden udgangen af januar 2021. Ældre Sundhed for-
venter at igangsætte en afprøvning af app’en på tre plejehjem og i Akuttilbud Aalborg ultimo janu-
ar/primo februar 2021, jf. rammesætningen for brug af app’en, der er aftalt med PLO-K (vedlagt). 

Efter afprøvningsfasen vil app’en blive udrullet på øvrige plejehjem og indenfor relevante områder i 
Sygeplejen og i Handicapafdelingen. Medcom har lavet en kort video hvor Kontakt Læge app’en an-
vendes i praksis: https://vimeo.com/467291618  

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning med de kommentarer, at  

 det er ikke aftalt i den centrale aftale, at der kan sendes en korrespondancemeddelelse, hvoref-
ter det blev aftalt at tage denne del ud.   

 Afprøvningsfase tilrettelægges i samarbejde med PLO-K. 

 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal ligeledes have taget stilling til denne mulighed. 
Det er aftalen, at Ældre- og Handicapforvaltningen tager kontakt til Familie- og Beskæftigelses-
forvaltningen, når de er kommet i gang med at anvende app’en. 
 

Vedlagt:   

 Oplæg - Kontakt Læge App – Kommunalt Lægelig Udvalg, 21jan21 

https://vimeo.com/467291618
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3. d.  Orientering om status på anvendelse af kommunens tolkekontor i forbindelse med kom-
munale attester 

 
Sagsbeskrivelse: 

Det er aftalt, at tolk til kommunale attester i Aalborg Kommune pr 1. november 2020 bestilles via 
Aalborg Kommunes Tolkekontor. Det betyder, at i de tilfælde, hvor kommunen anmoder om en at-
test på en af kommunens borgere og lægen vurderer, at der skal anvendes tolk, skal tolken bestilles 
og betales via Aalborg Kommunes Tolkekontor.  

Dette er bl.a. formidlet ud via nyhedsbrev i Nordkap regi. Erfaringen viser, at der fortsat rekvireres 
tolke via Tolkedanmark hos mange læger.  

På denne baggrund er der taget kontakt til lægeklinikkerne i Aalborg Kommune. Det er indtrykket, at 
lægeklinikkerne ikke har været opmærksomme herpå, men er positive i forhold til henvendelsen og i 
forhold til at bestille tolk gennem Aalborg Kommunes Tolkekontor. 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
3. e.  Formand for PLO-K og direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen har ordet  

 
Sagsbeskrivelse 

Dette punkt er aftalt mellem Helle Skou og Bente Graversen for at give mulighed for at medtage 
emner og punkter på mødet efter udarbejdelsen af dagsordenen.  

Beslutning: 

PLO-K orienterede om, at Dennis Staahltoft og Helle Skou har valgt at udtræde af bestyrelsen for 
PLO-K, når der afholdes valg til bestyrelsen i starten af 2021. Bente Graversen benyttede derefter 
lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i Kommunalt Lægelig Ud-
valg, herefter blev orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 
4. Eventuelt 

Intet. 



Projekt om medicingennemgang på 
botilbud og specialplejehjem 

21. Januar 2021 

Samarbejde mellem almen 
praksis, Klinisk Farmakologisk 
afdeling og Aalborg Kommune

Louise Weikop, kontorchef 

Kvalitets- og Innovationsenheden, Ældre- og Handicapforvaltningen 



Aalborg Kommune

Kvalitetsprojekt om medicinsikkerhed 

Formålet med projektet er at øge kvaliteten af borgerens medicinering.

• Projektet indgår i en række initiativer, der har fokus på borgernes medicinsikkerhed på 

handicapområdet.

• Samarbejdsprojekt mellem almen praksis, Klinisk farmakologisk afdeling og Ældre- og 

Handicapforvaltningen.

• Tidsramme: opstart november 2020  evaluering august 2021

Sidehoved 2



Aalborg Kommune

Målgrupper (og aftaler) 

Udvælgelsen af borgere til projektet: 

• Den praktiserende læge udvælger fra botilbud, hvor borgerne er tungt medicinerede.

(Vodskov lægehus: Løvdal, Attruphøj ,Violen)

• På specialplejehjem udvælges relevante borgere i samarbejde med plejehjemslægen

(Sirius, Bøgemarkcenteret og Trækbanen)

• Medarbejdere på botilbud og specialplejehjem finder frem til borgere i samarbejde med 

farmaceut og orienterer egen læge.

Sidehoved 3



Aalborg Kommune

Medicingennemgangen:

• På patienter, hvor der er identificeret 

særlige farmakologiske udfordringer inden 

for indikation, kontraindikation, 

dosering, bivirkninger og interaktioner.

• Medicingennemgangen kvalificeres ved 

inddragelse af borgerens hospitalsjournal 

og laboratorieværdier af de 

projektmedlemmer, der er ansat på KFE. 

• Der fokuseres hovedsageligt på borgere 

med psykofarmaka, men al medicin 

gennemgås.

• Der kan medtages cases med andre 

farmakologiske udfordringer ved behov.

Sidehoved 4

Produkter:

• en kortfattet og prioriteret skriftlig 

anbefaling til ændringer af borgerens 

medicin med fokus på rationel 

farmakoterapi, herunder medicinsikkerhed 

og økonomiske aspekter.

• Den skriftlige anbefaling sendes til 

borgerens praktiserende læge, der 

efterfølgende kan vælge at implementere 

ændringerne.

• Farmaceuten laver opfølgning på 

anbefalingerne ved efter 1 måned at tilgå 

borgerens FMK og registrere, hvilke 

medicinændringsforslag, der er blevet 

implementeret.





Anvendelse af 

Kontakt Læge i 

Ældre og Sundhed



- Videreudvikling af videofunktionen i Min Læge app’en.

- Væsentligste forskel ift. Min Læge er, at udvalgte kommunale medarbejdere 

kan facilitere borgerens videokonsultation med lægen. Medarbejderens rolle 

er dermed primært at yde borgeren teknisk bistand til at opnå kontakt.

- For lægen er den primære forskel, at der kan være en medarbejder til stede 

under konsultationen til at støtte borgeren ved konsultation i Kontakt Læge. 

Dette forudsætter:
- Borgerens samtykke.

- At lægen informeres om medarbejderens tilstedeværelse i konsultationen – enten i 

app’en eller ved konsultationens start.

Om app’en



Lægens honorering for 

videokonsultation via 

”Kontakt Læge” følger af:

Midlertidig aftale mellem Praktiserende 

Lægers Organisation (PLO) og Regionernes 

Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om 

honorering for videokonferencer

(Trådte i kraft den 17. december 2020)



1. I tilfælde hvor lægen normalt ville have besøgt borgeren, men hvor det ikke er muligt fx grundet 

smitterisiko/uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis det vurderes, at en personlig konsultation kan erstattes af 

en videokonsultation fx efter en udskrivelse.

2. I tilfælde hvor borgeren skulle have mødt op i lægehuset til konsultation, men er forhindret fx grundet 

smitterisiko, uhensigtsmæssig adfærd eller lign.

3. I tilfælde hvor det omhandler mindre problemområder, men hvor det er nødvendigt at lægen ser borger, 

og en telefonisk konsultation ikke er sufficient – dette kan fx være ved eksem, mindre infektioner, sår mv.

OBS: Borgeren tager selv kontakt til lægen via ”Min Læge”, hvis de selv kan, eller hvis de kan gøre det 

ved let støtte.

Hvornår anvendes ”Kontakt Læge” til videokonsultation?



For borgere på plejehjem

1. Lederen af plejehjemmet og plejehjemslægen aftaler et fast tidspunkt på ugen af 
en times varighed, hvor det er muligt at gennemføre videokonsultation med max. 
5 borgere.

2. Dagen inden, senest kl. 14:00, sendes en liste fra plejehjemmet til lægen med de 
borgere, som skal deltage i videokonsultation den pågældende dag.

3. Hvis det vurderes af plejepersonalet, at der er behov for en videokonsultation 
inden den aftalte dag, kan plejehjem anvende metoden for borgere i Sygepleje 
(herunder)

Planlægning af videokonsultation med lægen via ”Kontakt Læge”:



• Lægen laver en korrespondancemeddelelse med 

plan/aftaler/ordinationer uanset om medarbejder er til 

stede eller ikke er til stede under videokonsultationen.

• Lægen opdaterer FMK, hvis det er nødvendigt.

Lægens opgaver efter videokonsultation



• Grønt lys fra leverandøren til brug af app – forventet senest 31. januar 2021. 
(Grundet behov for skift af underdatabehandler fra amerikansk til dansk selskab for at imødekomme EU-dom vedr. 
databehandling ved amerikanske virksomheder)

• Kort afprøvning på 3 plejehjem samt i Akuttilbud Aalborg hurtigst muligt efter 
grønt lys fra leverandøren med henblik på erfaringsindsamling inden endelig 
udrulning.

• Opsamling fra erfaringer i  afprøvningsperioden.

• Udrulning i resten af Plejebolig.

*Der bliver en separat proces i Handicap, når app’en er klar til brug.

Den videre proces med ibrugtagning i Ældre Sundhed*


