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1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

2. a. Præsentation og den nuværende organisering af Kommunal Lægelig Udvalg

Sagsbeskrivelse:

Deltagerkredsen fra PLO-K Aalborg er ændret siden sidste møde i januar 2021. Formand for PLO-K 
Aalborg Mette Bolvig Poulsen og direktør Bente Graversen har aftalt, at det er god anledning til at 
gennemføre en præsentation af det Kommunal Lægelige Udvalg i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes Kommunalt Lægelig Udvalg (KLU-Aalborg) er nedsat i henhold til § 96, stk. 1. i 
overenskomst om almen praksis af 03-06-1991, senest ændret ved aftale af 01-03-2014. I den nu
værende overenskomst, som er fra 2018, er aftalen om Kommunal Lægelig Udvalg placeret i § 98, 
stk. 1-7.

Herefter gælder, at alle kommuner i samarbejde med kommunens læger skal nedsætte et kommu- 
nalt-lægeligt udvalg (KLU) bestående af lokale praktiserende læger og repræsentanter for kommu
nen. Kommunal Lægelig Udvalg er et samarbejdsforum mellem de lokale praktiserende læger og 
kommunen. Kommunal Lægelig Udvalg sætter således rammen for dialog, information, kommunika
tion og koordinering mellem kommuner og almen praksis. Det kommunalt lægelige udvalg behand
ler emner af fælles interesse med henblik på at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger 
og kommunen.

En nærmere beskrivelse af samarbejdet i de Kommunale Lægelig Udvalg er beskrevet i en vejled
ning, der blev vedtaget af overenskomstparterne dateret den 21. december 2010 og gældende fra 
den 1. april 2011. Vejledningen indgår som bilag til forretningsordenen for KLU-Aalborg.

Efter 2015 kan de Kommunal Lægelige Udvalg udarbejde udkast til lokale aftaler. Her er tale om 
supplement til overenskomst om almen praksis og vedrører lokale aftaler mellem de decentrale par
ter. De relevante parter afhænger af, hvilket geografisk område aftalen er gældende for og af, om 
opgaverne beskrevet i aftalen er forpligtende for de praktiserende læger, der er omfattet af aftalen. 
Disse aftaler skal indgås mellem PLO-R og Region Nordjylland og/eller kommunerne i regionen.

Beslutning:

Der varden tilføjelse til sagsfremstillingen, at Vicedirektør Mikkel Grimmeshave, Sundheds- og Kul
turforvaltningen efter sommerferien afløser Bente Graversen på posten som formand for Kommunal 
Lægelig Udvalg, hvorefter den samlede orientering blev taget til efterretning

Vedlagt:

• Oplæg om baggrund for Kommunal Lægelig Udvalg, dateret den 27. januar 2021.

2. b. Den nuværende forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune

Sagsbeskrivelse:

Siden 1. januar 2014 har Aalborg Kommunes organisation været opbygget i en struktur med otte po
litiske udvalg, som er blevet betjent af syv administrative forvaltninger. Opbygningen er illustreret i 
de vedlagte plancher til referatets punkt 2.c.

Beslutning:

Aalborg
Kommune

2/8



Orienteringen blev taget til efterretning.

2. c. Forslag til forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune fra 1. januar 2022

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 26. april 2021 rammer og proces for oprettelsen af ny forvaltningsstruktur 
med forventet ikrafttrædelse fra den 1. januar 2022. Med udgangspunkt i de aftalte politiske sigtelin
jer foretages der justeringer af forvaltningsnavne og i organiseringen af de enkelte forvaltninger, 
som er vist i de vedlagte plancher til referatet.

Med forslaget er der lagt op til følgende ændringer af forvaltningsnavne:

Skoleforvaltningen ændrer navn til Børne- og Ungeforvaltningen 
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændrer navn til Beskæftigelses-, Social- og 
Handicapforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen ændrer navn til Klima- og Miljøforvaltningen 
Ældre- og Handicapforvaltningen ændrer navn til Ældre- og Omsorgsforvaltningen.

Sundheds- og Kulturforvaltningen fastholder sit nuværende navn og får i forslaget tilført flere kom
munale sundhedsopgaver, der herved bliver samlet under et i Aalborg Kommune. Med forslaget er 
de nye opgaver i Sundheds- og Kulturforvaltningen: den kommunale tandpleje og børnesundheds- 
plejen, samt træningsområdet efter sundhedsloven.

I anden retning indebærer forslaget, at der er opgaver, der flyttes til andre forvaltninger. Her er tale 
om administrationen af kollektiv trafik og kørselskontoret. Desuden flytter betjeningen af Handicap
rådet, Integrationsrådet, Ligestillingsudvalget og Uddannelsesrådet til de forvaltninger, der har drif
ten af området.

Byrådet ventes at tage beslutning om forslaget inden sommerferien i slutningen af juni 2021. 

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vedlagt:

• Justeringer fra nuværende forvaltningsstruktur til ny forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022.

4. a. Godkendelse af forretningsorden

Sagsbeskrivelse:

Ved mødet i Kommunalt Lægelig Udvalg den 21. januar 2021 fik KLU-sekretariatet til opgave at ud
arbejde forslag til ny forretningsorden til behandling på et kommende møde i Kommunalt Lægelig 
Udvalg.

Den gældende forretningsorden er fra 2016. Der er siden sket de facto tilpasninger af de praktiske 
arbejdsgange omkring samarbejdet eksternt og internt, såvel som ændringer af den kommunale del
tagerkreds i Kommunal Lægelig Udvalg. Det gælder også specifikt i den ny forretningsorden, at Aal
borg Kommune afholder udgifter som følge af mødedeltagelse for seks læger fra PLO-Aalborg med 
afsæt i overenskomsten.
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På portalen sundhedstilbud.aalborg.dk findes den aktuelle forretningsorden under fane ’’mødet og 
referater”.

Beslutning:

Forslaget til ny forretningsorden blev godkendt med anmodning fra PLO-K om en tilføjelse indehol
dende, at temamøder afholdes en gang om året.

3. b. Godkendelse af temaer til årshjul for Kommunalt Lægelig Udvalg

Sagsbeskrivelse:

Der forelå et oplæg med præsentation af tre temaer som rammesætning for strategiske drøftelser i 
Kommunal Lægelig Udvalg. Det drejer sig om følgende tre temaer: 1. Ulighed i Sundhed - Udsatte 
borgere 2. Tilgængelighed og 3. Udvikling og kvalitet.

Der forelå desuden et oplæg med tre forslag til afviklingsform af temadrøftelser i Kommunalt Læge
lig Udvalg: Fast punkt med temadrøftelse ved alle møder i Kommunalt Lægelig Udvalg, Udvidet 
møde med en time til tre timer i Kommunalt Lægelig Udvalg med temadrøftelse og Fast punkt afsat 
til temadrøftelse på hvert andet møde i Kommunalt Lægelig Udvalg.

Beslutning:

Indstillingen blev delvist fulgt, idet der var enighed om, at emnet er uegnet til en digital mødeafvik
ling og på den baggrund var der enighed om at udskyde drøftelser af temaer til senere afvikling på 
et fysisk tema- og dialogmøde i Kommunal Lægelig Udvalg. PLO-K udpegeren repræsentant til 
planlægningsgruppen og meddeler beslutningen til Bente Graversen.

3. c. 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 og dette forslag til ny ar
bejdsopgave blev aftalt: ”PLO-K Aalborg har foreslået at der iværksættes en gennemgang af det 
fælles samarbejde om terminale borgere i relation til gennemgang af arbejdsgange, kost og ernæ
ring (proteindrik) og aftale om kommunikationsveje herunder brug af korrespondancemeddelelser.”

3. d. Drøftelse af fremtidigt tværfagligt samarbejde på medicinområdet

Sagsbeskrivelse:

Farmaceut Ali Kazem gennemgik forslag til et medicingennemgangs projekt i samarbejde med Aal
borg Universitetshospital. Projektets primære fokus omhandler polyfarmaci, og optimering af den 
medicinske behandling hos borgere på botilbud med kompleks medicinering.

Ali fungerer også som informationsfarmaceut i Kvalitets- og Innovationsenheden, hvor personalet 
kan sparre om medicinske problemstillinger, inden der tages kontakt til praktiserende læge. Som 
farmaceut har Ali særlig kompetence til at vurdere kvaliteten af lægemiddelbehandling, interaktioner, 
opbevaringsforhold mv.
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De praktiserende læger er et meget vigtigt led i det tværfaglige samarbejde på medicinområdet - 
noget som Ældre- og Handicapforvaltningen håber at kunne styrke i fremtiden. Der blev fremlagt 
forslag til drøftelse af fremtidige valg af målgrupper, der egner sig til øget samarbejde omkring me
dicingennemgang.

Beslutning:

Det blev aftalt at igangsætte et fælles arbejde om et fremtidigt tværfagligt samarbejde på medicin
området og næste skridt i Ældre- og Handicapforvaltningen er at få fastlagt et kommissorium for en 
arbejdsgruppe. Den kommunale praksiskonsulent Pernille Smalbro Hylleberg deltageri arbejds
gruppen. Fra PLO-K indgår Mette Bolvig Poulsen i arbejdet.

Vedlagt:

• Medicingennemgangs projekt i samarbejde med AUH, oplæg afholdt den 27. maj 2021.

4. d. Orientering om projekt for bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med 
psykiske vanskeligheder

Sagsbeskrivelse:

Ud fra erfaringerne fra implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge 
med psykiske lidelser har Aalborg Kommune besluttet at arbejde videre med at identificere om der 
er de nødvendige tilbud til de 0-18-årige med forskellige psykiske vanskeligheder, herunder om der 
er rette kapacitet og faglighed til stede. Arbejdet skal munde ud i forslag til, hvordan der kan arbej
des med en større sammenhæng for børn og unge, der har psykiske vanskeligheder mellem de en
kelte forvaltninger og i samarbejdet med almen praksis og Psykiatrien.

Fokus i projektet er på kommunens rolle i forhold til vurdering og indsats inden henvisning til Børne- 
og Ungdomspsykiatrien, altså forløbet før eventuel henvisning til psykiatrien. Da almen praksis i 
denne fase også er i kontakt med familier, børn og unge med psykisk mistrivsel, og også henviser til 
Børne- og Ungdomspsykiatrien, er det naturligt at inddrage Kommunal Lægelig Udvalg og praktise
rende læger i projektet og bygge videre på det samarbejde, der har været indtil nu.

Det overordnede formål med arbejdet er, at Aalborg Kommune gennem en tidlig, rettidig og indivi
duelt tilpasset indsats kan sikre, at flere børn og unge kommer til at mestre deres psykiske lidelse i 
størst muligt omfang. Formålet er dermed, at de kan vokse op og blive i stand til at gennemføre fol
keskole og ungdomsuddannelse, håndtere et hverdagsliv med almindelige gøremål og sociale akti
viteter og være i beskæftigelse. Målet er også at sikre at kommunens interne organisering og sam
arbejde samt samarbejdet med almen praksis og behandlingspsykiatrien understøtter dette formål 
ved at være koordineret og sammenhængende.”

Blandt målene for arbejdet i projektet er at styrke samarbejdet med behandlingspsykiatri og almen 
praksis, så der skabes de bedste forudsætninger for sammenhængende forløb på tværs af sektorer, 
hvor bl.a. den nødvendige specialviden er tilgængelig og parterne er velinformerede om forudgåen
de indsatser. Der skal også beskrives en klar opgavefordeling.

Der er desuden mål om, at målgruppen og deres familier oplever, at der gives en individuelt tilpas
set indsats på rette tid. Ligesom, at det er gennemskueligt, hvor man skal henvende sig, hvilke til
bud, der er og hvem, der er tovholder - også når dette eventuelt skifter eller deles mellem kommu
nale myndigheder og behandlingspsykiatri og at der følges op på iværksatte indsatser og justeres 
efter behov.

Projektet har som delopgave at gennemføre en løbende inddragelse og feedback til Kommunalt 
Lægeligt Udvalg og Børne- og Ungdomspsykiatrien samt at komme med forslag til en tydelig ind-
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gang/henvendelsesmulighed, når der er konstateret psykiske vanskeligheder hos et barn eller en 
ung. Endelig er der en delopgave som vedrører afdækning af behov og løsningsmuligheder på kort 
og lang sigt på bedre digital kommunikation mellem sagsbehandler og almen praksis og på bag
grund heraf udarbejde en plan til løsning af kommunikationsudfordringerne.

Der ønskes at bygge videre på det eksisterende samarbejde på børne og ungeområdet, derfor øn
sker styregruppen at få en praksiskonsulent tilknyttet projektet. Opgaven for praksiskonsulenten er 
at yde sparring og give input til et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal afdække behov for 
digital kommunikation mellem børne- og ungeområdet og almen praksis og løsningsmuligheder her
for. Derudover ønsker styregruppen, at en kommunale praksiskonsulent bidrager med almen prak
sis’ perspektiv til projektet i øvrigt.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning og der blev drøftet og der blev aftalt tilknytning af den kom
munale praksiskonsulent. Kommunal Lægelig Udvalg afventer inddragelse på ny efter udformning af 
et kommissorium.

Vedlagt:

• Orientering om projekt for bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med psykiske 
vanskeligheder, oplæg afholdt den 27. maj 2021.

4. e. Orientering om status på tværsektoriel indsats for øget brug af dosispakket medicin

Sagsbeskrivelse:

Siden møde i Kommunal Lægelig Udvalg den 3. december 2020 er’’Vejledning for opstart af dosis
dispenseret medicin” blevet forbedret i forhold til særligt to punkter. For det første er målgruppen 
udvidet til at omfatte alle borgere i stabil medicinering uden forventning om fremtidige akutte æn
dringer. Tidligere var det en forudsætning, at borgeren havde været i stabil medicinering i mindst tre 
måneder og der ikke var forventning om fremtidige ændringer. For det andet er der indskrevet en 
forventning om indholdet i anmodningerne fra kommunen så anmodningerne til almen praksis frem
over forventes at blive mere ensartede og kvalificerede. Der er ikke, som aftalt på sidste møde, sket 
en formidling af de foretagne justeringer igennem NordKAP regi.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. De opdaterede instrukser for opstart og ændring af dosis
pakket medicin fremgår af sundhedstilbud.aalborq.dk. KLU ønsker ny orientering når der vurderes at 
være væsentligt nyt om emnet.

4. f. Orientering om etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg

Sagsbeskrivelse:

Indsatsen for borgere med psykisk sygdom er delt mellem regionen og kommunen, hvor regionen 
varetager behandlingen, mens kommunen varetager den sociale indsats. Som følge af denne opde
ling kan det være en udfordring for både borgere med psykisk sygdom, deres pårørende samt fag
professionelle at navigere i forløb med aktører fra begge sektorer.

Underforudsætning af politisk godkendelse indgåretablering af et Psykiatriens Hus i Aalborg i bud
getprocessen for 2022 for henholdsvis Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Der vil ikke blive 
ændret på den nuværende målgruppeafgrænsning og snitflade i opgave- og ansvarsfordelingen 
mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Men organiseringen af tilbuddene og 
samarbejdet med borgere med psykisk sygdom kommer til at finde sted på en ny måde gennem nye 
fælles arbejdsfællesskaber, arbejdsgange og samskabende indsatser.
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Målgruppen for Psykiatriens Hus er borgere over 18 år bosiddende i Aalborg Kommune, der har 
samtidig kontakt til kommunen og behandlingspsykiatrien. Borgerne har moderate symptomer og 
moderat funktionsnedsættelse og er i længerevarende komplekse behandlingsforløb, hvor der er 
mange aktører fra forskellige sektorer involveret. Det er funktionsniveau og kompleksitet i forløbet, 
og ikke diagnosen, der er afgørende for, hvorvidt borgeren tilhører målgruppen for Psykiatriens Hus 
i Aalborg. Borgere indenfor målgruppen har potentiale for at fremme funktionsniveauet i form af til
knytning til uddannelse og beskæftigelse og/eller potentiale for at fremme evnen til at mestre hver
dagslivet.

I det første år efter etablering forventes det, at mellem 300 og 600 borgere får kontakt til Psykiatri
ens Hus stigende til mellem 900 og 1.200 borgere årligt ved fuld implementering. Psykiatriens Hus 
anbefales placeret i Saxogade 14 med en nærhed til blandt andet de kommunale akutpladser på 
Støberiet og med en let tilgængelighed for husets brugere ved en central beliggenhed i Aalborg cen
trum.

Psykiatriens Hus i Aalborg bliver base for en række funktioner, der skal være fast til stede indenfor 
almindelig arbejdstid på hverdage. Fra Psykiatrien i Region Nordjylland er det målet, at alle ambula
torier i den almene voksenpsykiatri, der varetager tilbud til borgere fra Aalborg Kommune, har en 
fast funktion i Psykiatriens Hus et antal dage om ugen afhængigt af patientgrundlaget.

Fra Aalborg Kommune er en række funktioner fast til stede. Det drejer sig om IPS-konsulenter (Indi
viduelt Planlagt job med Støtte), Bostøtte- og Botilbudsområdet, Udskrivningsmentorer, Misbrugsvi
den, VAMIS (Videnscenter for afhjælpning af misbrugsproblemer hos særlige målgrupper), Aalborg 
Aktiv (beskæftigelsesenhed til borgere på førtidspension). Der vil endvidere varetages KRAM- 
indsatser og i fællesskab varetages psykoedukation og åben rådgivning i regi af Psykiatriens Hus i 
Aalborg

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning med den tilføjelse fra PLO-K, at der ønskes afklaring af 
hvordan almen praksis, får information om de borgere, som modtager tilbud i Psykiatriens Hus.

Det blev meddelt fra PLO-K, at Louise Tolnov, Lægerne i Gug bliver ny repræsentant i arbejdsgrup
pen.

4. g. Aktuel orientering om status for læge- og sundhedshuse

Sagsbeskrivelse:

Aalborg Kommune har gennem flere år prioriteret at etablere læge- og sundhedshuse sammen med 
de praktiserende læger i Aalborg Kommune, hvilket kan ses med Sundheds- og Kvartershuset på 
Fyrkildevej, med Gandrup Sundheds- og Foreningshus og senest med Storvorde Sundhedshus.

Den aktuelle status er, at der er flere tiltag af den karakter undervejs. Der er tale om et nyt læge- og 
sundhedshus på Løvbakken, der er under planlægning, hvor praktiserende læge Christian Lonsda
le, Helsehuset indgår som samarbejdspartner.

Der er desuden igangsat en proces, der drejer sig om etablering af et nyt læge- og sundhedshus i 
Nibe i samarbejde med Lægerne i Nibe, såvel som lokale interessenter.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

4. h. Rapport om placering af plejehjem, seniorboliger og sundhedstilbud

Sagsbeskrivelse:
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Befolkningsfremskrivninger for Aalborg Kommune viser en klar tendens til, at der i fremtiden bliver 
flere ældre borgere. På den baggrund er det besluttet at igangsætte et udviklings- og analysearbej
de som omhandler, hvordan den fremtidige, øgede efterspørgsel på boliger, plejehjem og offentlige 
sundhedstilbud til 80+ årige og 60+ årige bedst kan imødekommes.

Hensigten er at være på forkant med den demografiske udvikling i kommunen og have muligheden 
for at indtænke synergieffekter, hvor det er muligt. Det overordnede formål er at tilvejebringe forslag 
til placeringer af plejehjem samt ældreegnede boliger (f.eks. i tilknytning til plejehjem), placeringer af 
seniorboliger, herunder også seniorbofællesskaber samt til placeringer af service- og sundhedstil
bud i tilknytning til ovenstående boligformer.

Forslagene til placering vil tage udgangspunkt i en række principper, der er fastsat på baggrund af 
en helhedsorienteret kapacitetsanalyse for boliger og tilhørende servicetilbud til seniorer og ældre, 
samt en analyse af målgruppernes præferencer, flyttemotiver og behov, heriblandt til offentlige ser
vice- og sundhedstilbud. Projektet vil desuden søge at indtænke synergieffekter ved samplacering 
af forskellige boligformersamt service- og sundhedstilbud. Projektet vil i forbindelse med forslage
ne og de tilhørende anbefalinger også pege på, hvordan kommunen i praksis vil kunne bidrage til at 
fremme de forskellige boligformer. Der er aftalt ledelsesmæssige drøftelser og behandling forud for 
budgetforhandlingerne i 2021.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

5. Eventuelt

Der blevet givet en gensidig orientering om COVI-19 situationen.

Aalborg
Kommune
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Baggrund for Kommunalt Lægelig 
Udvalg, oplæg 27. maj 2021

Kommunen skal i samarbejde med kommunens læger 
nedsætte et kommunalt lægelige udvalg.

Overenskomstparterne har i en fælles vejledning om KLU 
beskrevet de emner der skal drøftes fast i udvalget:

• Sundhedsaftaler (implementeringsaktiviteter)
• Lokale sundhedspolitiske initiativer
• Lokale lægedæknings forhold
• IT-kommunikation mellem almen praksis og kommunen

I Aalborg 
' Kommune

Organisering af Kommunait Lægeiig Udvaig

PLO-Aalborg
o Formand: Mette Bolvig Poulsen, praktiserende læge, Lægerne Kennedy Arkaden, 
o Næstformand: Anne Mette Lynge Andersen, praktiserende læge. Lægerne Skrågade 13. 
o Kasserer: Christa Blåsvær, praktiserende læge. Lægerne Sauers Plads, 
o Referent: Christine Houe, praktiserende læge. Lægeklinikken Sulsted. 
o LouiseTolnov, praktiserende læge. Lægerne i Gug. 
o Christian Lonsdale, Helsehuset, Lille Borgergade .

Aalborg Universitetshospital
o Jan Nybo, forløbschef, speciallæge i Almen medicin, speciallæge i Klinisk Biokemi, 
o Marianne Rudbeck, ledende overlæge. Socialmedicinsk Enhed

Aalborg Kommune
o Bente Graversen, formand for udvalget, direktør Sundheds- og Kulturforvaltningen, 
o Carsten Møller Beck, Ældre- og Sundhedschef, (ÆH), 
o Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent, (ÆH).
o Charlotte Houmøller Sprøgel, sekretariatschef Jobcenter Aalborg, Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen, (FB).
o Tina Maria Larsen, Centerleder Børne- og Familieafdelingen (FB).
o Lise Bech Andersen, Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR-Aalborg, Skoleforvaltningen 
o Pernille Smalbro Hylleberg, praktiserende læge og praksiskonsulent.

Aalborg
Kommune
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Kommunalt Lægelig Udvalg’s opgaver
• Vejledningen tilføjer emner som kan drøftes efter behov i udvalget:

• Status på kommunens træningsindsats
• Samarbejdet om den ældremedicinske patient/demente
• Henvisningsmønstre, herunder vederlagsfri fysioterapi
• Forebyggelsesområdet
• Det socialmedicinske samarbejde
• Børne/ungeområdet
• Psykiatri og misbrug
• Samarbejdet om at få syge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet
• Kronikerindsatsen
• Det palliative arbejde
• Polyfarmacipatienter og medicinhåndtering
• De kommunale praksiskonsulenters arbejde

I Aalborg 
' Kommune

Den nuværende forvaltningsstruktur

Aalborg
Kommune
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Forslag til forvaltningsstruktur fra 1. januar 2022

Aalborg
Kommune

I Suidwlj-og
Limlskiisidvslgel B KiÉtwivalgel

Bjf-DgLsndstete-B SunJcds-og 

fonakiingen B Kiåifcivakiigeii

Justeringer fra nuværende forvaltningsstruktur til ny 
forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022
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1.2.22
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foevattmngsstniktur
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*• Beiieni ng af 
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Integrationsrådet og 
Udtianntisésrådét

+ Kdr5elslcontor
F Sundhedsplefen

F Borgersa'vi ce (ekskl. 
opkrævningen]

%AeK Bygninger K Dagtilbud so rtiridet ^Træningsområdet efter 
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Medicingennemgangs projekt 
i samarbejde med AUH

Aalborg
Kommune

Ali Kazem 
Farmaceut
Mail: aik-aeh@aalborq.dk

Agenda

Involverede parter

Baggrund for medicingennemgangs projektet?

Målet

Eksempel

Forslag til valg af borger

Aalborg
Kommune

mailto:aik-aeh@aalborq.dk
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Involverede parter
• Ledelse

-Ledende overlæge Birgitte Klindt Poulsen, klinisk lektor AUH 

-Kontorchef KIE Louise Weikop, Ældre- og Handicapforvaltningen 

Aalborg Kommune

• Forløbsansvarlige

-Sundhedsfaglig konsulent Line Stryhn, KIE, Aalborg Kommune 

-Farmaceut Ali Kazem, KIE, Aalborg Kommune 

-Overlæge Lars Peter Nielsen, Klinisk Farmakologisk Enhed, AUH 

-Læge, Postdoc Kirsten Høj, Klinisk Farmakologisk Enhed, AUH

Aalborg
Kommune

Baggrund for medicingennemgangs 
projektet?

• lægemiddelordinationer fortsat aktuel.

• Dosis (vægttab/øgning)

• UTH

• Forebygge indlæggelse

• April 2021: 2188 borgere har 6+ præparater i 

hjemmeplejen / sygeplejen

Aalborg
Kommune
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Målet

Nedsætte fejlmedicinering 

Optimere medicinske behandling 

Nedsætte unødvendige bivirkninger

Styrke samarbejdet mellem Aalborg kommune og praktiserende læger 

Optimere borgerens livskvalitet

Aalborg
Kommune

Eksempel
Medicingennemgang xxxxxx-xxxx

Ved: Farmaceut Ali Kazem, Aalborg Kommune
Overlæge Lars Peter Nielsen, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital 
Afdelingslæge Charlotte Strandhave, Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Anbefalinger:
1. Seponering af tbl. Zyprexa

- Behandlingen er givet siden 2008 og i en meget lille dosis. Derfor kan det formodentlig 
undværes.

2. Øgning af tbl. Seroquel
- Sedering har tidligere været et problem ved dosisøgning, men på det tidspunkt fik 
beboeren også tbl Nozinan. Hvis tbl Zyprexa seponeres nu, kan det give plads til øgning af 
monoterapi Seroquel.
- Cres. Tbl. Seroquel 100 mg 1 + 0 + 2 + 0 stk dgl.
Ved effekt og ingen bivirkninger kan dosis øges yderligere til 
Cres. Tbl. Seroquel 100 mg 2+0+2+0 stk dgl.
Øges dosis yderligere bør forsigtighed udvises, da beboeren er ældre og derfor med 
aldersbetinget nedsat clearance.

HenvisninRsårsag:

64-årig udviklingshæmmet mand, henvises obs dosering af olanzapin og quetiapin, obs potentielle 
bivirkninger og/eller interaktioner ved aktuel medicin.
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Forslag til valg af borger

• Polyfarmaci

• Ny tilflyttede borgere på plejehjem

• Borger med demens eller psykisk lidelse

• Ny udskrevne borgere hvor der er behov for en vurdering af 

medicinering

• Boger med adfærdsændringer eller udtalte bivirkninger 

(Inddragelse af personalets kenskab til borgeren)

• Aldersgrupper

• Praktiserende læger vælger kandidater

Aalborg
Kommune

Tak for jeres 
opmærksomhed

Aalborg
Kommune
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Skoleforvaltningen

Orientering om projekt for bedre 
sammenhæng og koordinering for 
børn og unge med psykiske 
vanskeligheder
Johanne Felbo/PPR _ _ Aalborg 

Kommune

Aalborg Kommune

Kommissorium
Ud fra erfaringerne fra implementering af 
Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer 
for børn og unge med psykiske lidelser 
har Aalborg Kommune besluttet at arbejde 
videre med at identificere om der er de 
nødvendige tilbud til de 0-18-årige med 
forskellige psykiske vanskeligheder, 
herunder om der er rette kapacitet og 
faglighed til stede. Arbejdet skal munde ud 
i forslag til, hvordan der kan arbejdes med 
en større sammenhæng for børn og unge, 
der har psykiske vanskeligheder mellem 
de enkelte forvaltninger og i samarbejdet 
med almen praksis og Psykiatrien.

4
angst
depression
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Aalborg Kommune

Trin O
QENEREL ALMEN 
TRIVSELSINDSATS

Kommune

Trin 3

INDLEDENDE VURDERING OG 
TIDLIG INDSATS

Kommune 
Almen praksis

i

Kommune 
Almen praksis 
Evt. Psykiatri

i
Trin 4

OPFØLGNING

UDREDNING, 
DIAGNOSTIK OG 
BEHANDLING

Psykiatri

Aalborg Kommune

Styregruppe
Projektets styregruppe er sammensat på 
tværs af forvaltningen:
• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
• Skoleforvaltningen
• Sundheds- og Kulturforvaltningen
• Ældre- og Handicapforvaltningen
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Aalborg Kommune Sidehoved

Overordnet formål

iOAy Are tOe Mere
Det overordnede formål med arbejdet er, at Aalborg 
Kommune gennem en tidlig, rettidig og Individuelt 
tilpasset Indsats kan sikre, at flere børn og unge 
kommer til at mestre deres psykiske lidelse I størst 
muligt omfang.
Formålet er dermed, at de kan vokse op og blive I stand 
til at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse, 
håndtere et hverdagsliv med almindelige gøremål og 
sociale aktiviteter og være I beskæftigelse - kort sagt 
leve et så selvstændigt liv som muligt med Ingen eller 
mindst mulig støtte.
Målet er også at sikre at kommunens Interne 

organisering og samarbejde samt samarbejdet med 
almen praksis og behandlingspsyklatrien understøtter 
dette formål ved at være koordineret og 
sammenhængende.

Aalborg Kommune

Mål og delmål i projektet
Blandt målene for arbejdet i projektet er:
• At styrke samarbejdet med behandlingspsykiatri og almen praksis, således at der skabes de 

bedste forudsætninger for sammenhængende forløb på tværs af sektorer, hvor bl.a. den 
nødvendige specialviden er tilgængelig og parterne er velinformerede om forudgående 
indsatser. Der skal også beskrives en klar opgavefordeling.

Ligeledes er delopgaverne bl.a.:
• Løbende inddragelse og feedback af Kommunalt Lægeligt Udvalg og Børne- og 

Ungdomspsykiatrien.
• Komme med forslag til en tydelig indgang/henvendelsesmulighed, når der er konstateret 

psykiske vanskeligheder hos et barn eller en ung.
• Afdække behov og løsningsmuligheder på kort og lang sigt på bedre digital kommunikation 

mellem sagsbehandler og almen praksis og på baggrund heraf udarbejde en plan til løsning af 
kommunikations udfordringerne.
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Aalborg Kommune

Faser i Kommissoriet
Fase 1:
• Kortlægning af eksisterende tilbud målrettet børn og unge med psykiske vanskeligheder i 

alderen 0-18 år. Kortlægningen skal danne baggrund for en efterfølgende vurdering af 
sammenhæng og koordineringsbehov.

Fase 2:
• Dybdegående vurdering af, om der er de nødvendige tilbud i forhold til børn og unge med 

psykiske vanskeligheder, herunder om der er den rette kapacitet, faglige kvalitet, 
sammenhængen mellem indsatser og hensigtsmæssig organisering ift. at dække behov for 
alle aldersgrupper og valgte psykiske vanskeligheder.

Herudover kommer en implementeringsfase (fase 3), der ligger ud over tidsrammen for
opgaverne i kommissoriet, og som først forventes igangsat i 2022.

Aalborg Kommune

Fase 1 - resultater
Første fase i projektet er nu afsluttet. 
Resultatet af arbejdet er, at:

Der er afdækket i alt 61 kommunale tilbud til 
børn og unge med psykiske vanskeligheder 
på tværs af forvaltningerne.

De 61 tilbuds specialiseringsgrad er vurderet 
og indplaceret på modellens trin 1 eller 2.
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Aalborg Kommune

Fase 2
Efter sommerferien og indtil udgangen af november arbejdes der med følgende i forhold til at
kvalificere den kommunale tilbudsvifte:
• Udarbejdelse af kommunale forløbsbeskrivelser for følgende psykiske vanskeligheder: ADHD, 

Autisme, Angst, Depression, OCD, Spiseforstyrrelser, Personlighedsforstyrrelser, Psykose og 
Skizofreni, som er de oftest forekommende diagnoser blandt børn og unge. I denne 
forbindelse vurderes tillige, om der er behov for forløbsbeskrivelse af andre sjældnere 
forekommende psykiske vanskeligheder, som eksempelvis PTSD.

• Analyse af tilbuddene, som vil omfatte forskellige kriterier, herunder om tilbud dækker alle 
aldersgrupper 0-18 år, om der er rette kapacitet, faglig kvalitet, sammenhængen mellem 
indsatser, hensigtsmæssig organisering mv.

• Udarbejdelse af anbefalinger ift. potentialer i øget samarbejde, behov for 
kompetenceudvikling, ændret organisatorisk placering af tilbud og eventuelle udækkede 
behov for børn og unge med særlige psykiske vanskeligheder.

Aalborg Kommune

Indstilling til KLU
styregruppen ønsker, at få en praksiskonsulent tilknyttet projektet.
Opgaven for praksiskonsulenten er at yde sparring og give input til et kommissorium for en 
arbejdsgruppe, der skal afdække behov for digital kommunikation mellem børne- og 
ungeområdet og almen praksis og løsningsmuligheder herfor.
Derudover ønsker styregruppen, at praksiskonsulenten bidrager med almen praksis’ perspektiv 
til projektet i øvrigt.
Når kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. digital kommunikation er udformet, vil KLU blive 
inddraget igen.

Indstilling
• KLU tager orientering om projektet til efterretning 

• KLU drøfter tilknytning af praksiskonsulent til projektet
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