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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning: 

 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 3.a omkring møde mellem Rådmænd 
og Kommunal Lægelig Udvalg aflyses på grund af sygdom og udsættes til et senere møde. 
Information herom følger senere. 

 

 

2. a. Drøftelse af tilrettelæggelse af forebyggende tilbud vedr. angst og depression 
 

Sagsbeskrivelse:  

 

I budgetforliget for årene 2022-2025 for Aalborg Kommune er afsat midler til etablering af et 
forebyggende tilbud vedr. angst og depression til borgere med moderate symptomer på angst 
og depression. Tilbuddet skal medvirke til at fastholde borgere i beskæftigelse, uddannelse 
med videre. Tilbuddet er også tænkt rettet mod borgere, der er sygemeldt med angst- eller 
depressionssymptomer.  

Sundheds- og Kulturudvalget har godkendt udmøntningen af bevillingen på deres møde den 
9. marts 2022. Kommunal Lægelig Udvalg ønskes inddraget i forbindelse med tilrettelæggel-
sen af det nye tilbud, herunder en drøftelse af eventuelle behov for at justere det beskrevne 
tilbud, samt henvisningsprocedure. 

Det er tanken, at det første hold starter i efteråret 2022. Der forventes afholdt 7 hold pr. år i 
fuld drift med 12 deltagere på hvert hold. Det giver en samlet kapacitet på i alt 84 deltagere 
om året fra tilbuddets iværksættelse.  

Der er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der - for den enkelte borger - er omkring 9 
mødegange i gruppesessioner pr. forløb. Et forløb afvikles over 9 uger. Efterhånden som erfa-
ring med målgruppe og koncept opnås, vil kapaciteten kunne tilpasses. 

 

Beslutning:  

Der er stor opbakning til indsatsen fra Kommunal Lægelig Udvalg med kommentarer om, at 
indsatsen kan være med til at afklare behov hos borgere, mens de venter på at komme til 
psykolog, hvor der i øjeblikket er meget lang ventetid. Samtidig overvejelser om, at holdene 
meget hurtigt kan blive fyldt op og det vil være hensigtsmæssigt at evaluere målgruppe og for-
løb løbende.  

Henvisning til indsatsen må gerne indeholde en indikation af, hvad lægen tænker der er den 
primære problemstilling for borgeren, dette vil være en hjælp for psykologerne i forhold til den 
indledende afklarende samtale hos Center for Mental Sundhed. Indsatsen forventes at have 
opstart efter sommerferien 2022.  

Center for Mental Sundhed tager initiativ til dialog med PLO-K vedrørende håndtering af hen-
visningsprocedurer til indsatsen, herunder sikre at sygedagpengeområdet, såvel som den 
kommunale praksiskonsulent bliver inddraget.  

Vedlagt: 

Oplæg: Nyt tilbud angst/depression i Center for Mental Sundhed, den 3. marts 2022. 
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2. b. Den kommunale praksiskonsulent, status og opgaver 

 

Sagsbeskrivelse:  

 

Kommunalt Lægelig Udvalg følger den kommunale praksiskonsulents opgaver. Derudover 
deltager praksiskonsulenten på møderne i Kommunalt Lægelig Udvalg. Til dette møde har 
Pernille Smalbro Hylleberg fremsendt en skriftlig status om opgaverne.  

 

Beslutning:  

Pernille Smalbro Hylleberg gennemgik den skriftlige status og kommenterede på relevante 
punkter. Opgaven omkring medicingennemgang er afsluttet, og både KL og Københavns 
Kommune roser hjemmesiden sundhedstilbud.aalborg.dk. Begge har henvendt sig med øn-
ske om info og inspiration. 

Afrapportering om arbejdet omkring attester tages med som et orienteringspunkt, når projek-
tet er klar til dette.  

 

 

2. c. Ny treårig overenskomst for almen praksis fra 1 januar 2022     

 
Sagsbeskrivelse: 

 

Fra seneste årsskifte gælder en ny treårig overenskomst for almen praksis i Danmark. Med 
denne aftale er det understreget, at almen praksis og en lang række kommunale opgaveom-
råder spiller en vigtig rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen.  

Aftalen rummer derudover flere elementer af udviklingsmæssigt tilsnit med et fælles fokus 
mellem almen praksis og de kommunale sundhedsområder i Aalborg Kommune.  

Den forsatte drøftelse af aftalen i det lokale samarbejde er en anledning til at fastholde op-
mærksomhed fra Kommunal Lægelig Udvalg, herunder mulighed for afgivelse af kort indbyr-
des status mellem mødedeltagerne.  

I bilag til dagsordenen var vedlagt et materiale med oversigt om resultater på det kommunale 
område i overenskomstaftalen for almen praksis 2022 fra KL og PLO. Som eksempler kan 
nævnes: 

• Aftale om indførelse af videokonsultation og videokonference via app'en "Kontakt læ-
gen"   

• Aftale om styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner 

• Kommunikation mellem almen praksis og PPR 

• Sundhedstjek til borgere i botilbud 

• Tværsektoriel tilgang til multisyge i pilotprojekt 

• Aftale om fast læge på plejehjem, se uddybning nedenfor   
 

Erfaringsopsamling med plejehjemslægeordningen i Aalborg Kommune  

Ordningen om faste læger på plejehjem har siden 2016 og indtil udgangen af 2021 været en 
midlertidig ordning ved en aftale indgået mellem regeringen, Danske Regioner, KL og PLO. 
Plejehjemslægeordningen er i Aalborg Kommune løbende udrullet fra 1. januar 2017.  
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Med OK 22 gøres ordningen med faste læger på plejehjem til en varig ordning og ansættel-
sen overgår fra kommunerne til regionerne. Ordningen med faste læger på plejehjem indehol-
der overordnet set følgende to elementer:  

 

1. At borgere på plejehjem tilbydes at skifte til den læge/det lægehus, som er fasttilknyttet til 
plejehjemmet. Den fast tilknyttede læge yder almen medicinsk lægehjælp i henhold til 
overenskomst om almen praksis 

2. Den fast tilknyttede læge står til rådighed for rådgivning og/eller undervisning af plejeper-
sonalet i to eller tre timer afhængigt af antal tilknyttede beboere. Både den faste læge og 
plejecenterpersonalet kan tage emner op i forbindelse med rådgivning, undervisning og 
samarbejdsmøder. Emnerne kan være symptom og/eller sygdomsspecifikke, og fælles er, 
at de ikke vedrører en konkret patientbehandling.  

 

Undersøgelse af plejehjemslægeordningen 

I sammenhæng med at plejehjemslægeordningen nu har eksisteret en årrække og fremover 
fortsætter som en varig ordning, har Aalborg Kommune lavet en undersøgelse af plejehjems-
ledernes erfaringer med ordningen. Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews med 34 
plejehjemsledere og er udarbejdet med det formål at indsamle erfaringer og forslag til frem-
tidsorienterede forbedringer.  

Resultater fra undersøgelsen præsenteres af Carsten Møller Beck og danner afsæt for en 
fælles drøftelse af det fremtidige samarbejde og evt. udviklingstiltag omkring plejehjemslæge-
ordningen.  

 

Beslutning:  
 

Mette Bolvig Poulsen gav en status for de udvalgte delelementer i aftalen og de enkelte punk-
ter fra den nye overenskomst. Delaftalerne er overvejende allerede planlagt, i gang som pro-
jekter/indsatser, eller implementeret og i god gænge.  

Vedrørende brugen af attester, så hentes der i Aalborg Kommune årligt 11.000 attester, 
hvoraf langt de fleste hentes af Jobcenteret. Der arbejdes i øjeblikket med at lave audit på 
disse og materialet anvendes i undervisningen om brug af attester.  

 

Carsten Møller Beck holdt efterfølgende vedhæftede oplæg om ”Undersøgelse af Plejehjems-
lægeordningen. Herunder blev status for brug af app’en ”Kontakt Lægen” drøftet. Herunder at 
brug af app’en i Bostøtte og Botilbud er på vej. 

Desuden drøftelser omkring forpligtelsen til sundhedsfaglig undervisning, og hvad denne bør 
bestå af. Der var enighed om at alle er obs på hvad der kan være relevant at undervise i. 

Kommunal Lægelig Udvalg fortsætter generel opfølgning på overenskomsten. Emnet ”mul-
tisyge” tages op igen i efteråret.  

Der skal defineres en rammesætning for undervisning som senere kan evalueres. Opgaven 
tages op i den nedsatte Koordineringsgruppe om plejehjemslægeordningen, som er nedsat i 
regi af Senior og Omsorg.  

 

Vedlagt: 

Oplæg: Plejehjemsledernes erfaringer med plejehjemslægeordningen, dateret marts 2022 
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3. a. Præsentation og dialog mellem rådmænd og Kommunal Lægelig Udvalg  

 

Punktet blev taget af dagsordenen ved mødets start på grund af sygdom. 

 

 

4. Eventuelt 
 

Beslutning: 
 

Mikkel Grimmeshave orienterede om:  

• At Lovforslaget om Sundhedsklynger er i høring i øjeblikket 

• At vi afventer et udspil til den annoncerede Sundhedsreform, men at krigen i Ukraine kan 
have udskudt arbejdet med sundhedsreformen yderligere. 

• At der i øjeblikket er politiske drøftelser i Byrådet omkring ”risiko ved ikke terapeutisk om-
skæring”  

• At antallet henvisninger til ”Åben og Rolig” i Center for Mental Sundhed nu er i et godt flow 
Tak for indsatsen.  



Aalborg KommuneAalborg Kommune

Nyt tilbud angst/depression i Center for Mental Sundhed –
udvikles med udgangspunkt i ny behandlingstilgang

Center for Mental Sundhed 1

Unfied Protocol (UP) for Transdiagnostic Treatment of Emotionel Disorders
– Metode udviklet af professor David Barlow og forskningsgruppe – ved Center for Anxiety and Related Disorders ved Boston 

University, USA

– Manual udviklet til behandling af de emotionelle/internaliserede lidelser: angst, OCD, depression, somatisering, dissociation, 

PTSD, og visse personlighedsforstyrrelser.

– Det er omsat til gruppeforløb ved Region Sjælland Forskningsenhed, Center for Evidensbaseret Psykiatri

– Afprøvet ved randomiseret studie.

– UP integrerer kendte metoder fra kognitiv adfærdsterapi som: udfordring af negative automatiske tanker, responshindring, 

mindfulness – med særligt fokus på emotionsregulering.

Kommunal Model
– Udvikles på et velundersøgt grundlag til en kommunal model i samarbejde med Region Sjælland og Københavns Kommune

– Ca. 9 ugers gruppeforløb (12 deltagere) med to individuelle samtaler

– Kombi-forløbene giver mindre ventetid

– Patienter med let til moderat angst eller depression og med et nogenlunde funktionsniveau.

– Patienternes eventuelle samtidige (komorbide) lidelser kan rummes på samme tid i stedet for separat for hver lidelse



Plejehjemsledernes 
erfaringer med 
plejehjemslægeordningen

En erfaringsopsamling baseret 
på 34 plejehjemslederes 
deltagelse

Marts 2022 Oplæg ved Ældre og Sundhedschef Carsten Møller Beck

Senior og Omsorg, Aalborg Kommune



Baggrund 

Undersøgelsens formål er at indsamle viden om hvordan plejehjemslægeordningen –
ud fra et plejehjemslederperspektiv- fungerer på Aalborg Kommunes plejehjem. 

En erfaringsopsamling der vil kunne danne grundlag for et fælles fremadrettet 
udviklingsperspektiv.

Dataindsamlingen er baseret på telefoninterviews  med deltagelse af 34 
plejehjemsledere i perioden 4. -18. februar 2022. 
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Stor tilfredshed med plejehjemslægeordningen
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Aalborg Kommune Sidehoved 4

Hvad fungerer godt ved 
plejehjemslægeordningen?

God kommunikation At der er én fast læge fremmer dialog, 

informationsflow og samarbejde 

God planlægning og kontinuitet, der letter 

hverdagen

• Tæt kontakt mellem plejehjemsleder og 

plejehjemslæge

• Møder på faste dage og hyppigt (1-3 uger 

imellem).

• Blodprøvetagning med fast interval, der 

varetages af lægehus

Faglig udvikling og kvalitetsløft Tilliden mellem læge og personale skaber større 

fagligt råderum hos personalet. Den faglige 

kvalitet af beboernes pleje og behandling samt 

tryghed hos både beboere og pårørende øges



Aalborg KommuneAalborg Kommune

Betydningen for plejehjemsbeboerne

Sidehoved 5
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Aalborg Kommune

Plejehjemslæger bidrager til udvikling af nye 
kompetencer hos personalet

Sidehoved 6

• Eksempler på emner, hvor personalet har 

fået et kompetenceløft:

➢Urinvejsinfektion

➢ Svamp

➢ Parkinson sygdom

➢Hudproblemer

➢Diabetes

➢ Livstestamenter

➢ Terminal pleje
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I hvilken grad udvikler personalet nye kompetencer i 
forbindelse med samarbejdet med plejehjemslægen?



Aalborg KommuneAalborg Kommune

I hvilken grad personalet udvikler nye kompetencer i 
forbindelse med samarbejdet med plejehjemslægen

Sidehoved 7

4

17

12

1

0

0 5 10 15 20

I MEGET HØJ 
GRAD

I HØJ GRAD

I NOGEN 
GRAD

I MINDRE 
GRAD

SLET IKKE



Aalborg Kommune Sidehoved 8

• Rammesætning omkring undervisning: Ønsker øget gennemsigtighed ift. 

ordningens muligheder og/eller skemalagte undervisningsseancer

• Samarbejdsudfordringer: 
– Eksempel 1:Modstand mod samarbejde/dialog om dosisdispensering

– Eksempel 2:Når læge ønsker telefonopringning fremfor korrespondancebrev/kommunikation via Cura

– Eksempel 3:Når kommunikation skal gå igennem en behandler-sygeplejerske

– Eksempel 4:Når læge på trods af opfordring fra personale/ pårørende ikke prioriterer at tilse borger

• Manglende planlægning og forberedelse fra plejehjemmets side

Hvad fungerer mindre godt ved 
plejehjemslægeordningen?



Aalborg KommuneAalborg Kommune

Ønsker til udvikling af plejehjemslægeordningen

Sidehoved 9

• Skriftlig rammesætning for undervisning/generel rådgivning 

• Nemmere kontakt til læge

• Tættere samarbejde i det palliative forløb/Den sidste tid

• Bedre dialog omkring dosisdispensering

• Booste implementeringen af KontaktLæge App’en

• Tættere involvering af hjemmesygeplejersker og pårørende

• Bedre introduktion til nye plejehjemslæger

• Klare rammer om hvem der leverer remedier, som læge anvender på plejehjemmet (fx 

urinpodning)




