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Referat

Side:
1

Vedrørende: Kommunalt Lægeligt Udvalg

Journalnr.:
29.30.04-P35-3011-12

Mødedato:

27. februar 2019

Tidspunkt:

8:00 - 10:00

Sted:

Uffe Viegh Jørgensens kontor, Rådhuset Brønderslev lokale 314

Deltagere:

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, Visitationschef Ellen Lykke,
Læge Wiebke Otten, Læge Cathrine Johannessen, Praksiskonsulent Helle
Nygaard, Regionshospital Nordjylland Karin Ågaard
Line Enevoldsen

Fraværende:
Referent:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Visionskommune - Bevæg dig for livet (orienteringspunkt)
’Bevæg dig for livet’ er DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI’s (Danske Gymnastik- og
Idrætsforeningers) fælles vision om at blive verdens mest idrætsaktive nation i 2025.
Målsætningen for visionen hedder 25-50-75 og kan oversættes til at, 75% af danskerne
skal være fysisk aktive i 2025, og 50% skal være fysisk aktive i en idrætsforening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og
motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.
Visionen er understøttet af Nordea-fonden og TrygFonden, som har bevilliget 94 millioner kroner til projektet i perioden 2018-2021.
Som visionskommune indgår Brønderslev Kommune i en udvalgt gruppe af danske kommuner, der skal gå forrest og fungere som inspiration for, hvordan der konkret kan arbejdes med visionen i en kommunal kontekst.
Som visionskommune dedikerer Brønderslev Kommune sig til at løfte visionen sammen
med de to idrætsorganisationer over en 5-årig periode (2019 - 2024). En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige
borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan
spille ind i forhold til målet.
Referat:
Hold der er færdige skal der findes en metode til hvordan de kan fortsætte
3. Orientering om kvalitetsklynger (orienteringspunkt)
Kvalitetsudviklingen skal i henhold til overenskomst om almen praksis fra 2018 fremadrettet imødekommes i kvalitetsklynger bestående af almen praktiserende læger.
Lægerne giver på mødet en kort introduktion til klyngearbejdet.
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Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

Referat
Lægerne samarbejder med læger fra Jammerbugt Kommunes i en fælles klynge.
Arbejde påbegyndt med data, hvor der kan findes læring i forhold til hvor andre klinikker
ligger i forhold til en række faktorer.
Uffe kontakter borgerservice, ang. henvendelse om ”rigtig” læge.
Opfordring til at holde antallet af regionsklinikker nede, og i stedet søge dialog ved de
eksisterende læger.
4. Årsrapport (beslutningspunkt)
Rapporten behandler udvikling fra 2013 til 2017 med særligt fokus på udviklingen i 2017.
Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udvikling i antallet af modtagere (patienter)
samt udvikling i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.
Udgifter til kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi er ikke en del af analysen. Derfor kan det være vanskeligt direkte at sammenligne kommuner imellem, da der er stor
forskel på størrelsen af de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.
Region Nordjylland har i perioden 2013-2017 haft en af de laveste procentvise stigninger
i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 16,68 %. På landsplan har der været en stigning på 17,85 % i
perioden 2013-2017.
Den relativt set lave stigning i bruttohonoraret for Region Nordjylland skal ses i lyset af,
at der samtidig er kommet en del nye borgere i ordningen, og der ses således en tendens til et lille fald i den gennemsnitlige udgift pr. patient til vederlagsfri fysioterapi.
Vederlagsfri fysioterapi Brønderslev Kommune
Brønderslev Kommune har i perioden 2013-2017 oplevet en stigning på 21,34 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen i antallet af patienter i ordningen er
bremset en smule i perioden 2016-2017, hvilket formentlig kan tilskrives etablering af et
kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Brønderslev Kommune har haft en lavere
tilgang af patienter end Region Nordjylland som helhed i perioden 2016-2017. Stigningen i bruttohonoraret og det gennemsnitlige honorar pr. patient ligger i denne periode
over gennemsnittet for hele regionen. Det gennemsnitlige honorar pr. patient var i 2017
13.560 kr. i Brønderslev Kommune, hvilket er højere end det regionale og nationale gennemsnit, som er på henholdsvis 13.289 kr. og 12.889 kr.
Ridefysioterapi Brønderslev Kommune
Udvikling i udgifterne til ridefysioterapi har været ustabil i en periode, hvilket primært kan
tilskrives, at en udbyder af ridefysioterapi havde lukket i 2. halvår af 2015 og starten af
2016 grundet flytning fra Hjallerup til Uggerhalne. I perioden 2016-2017 har Brønderslev
Kommune oplevet en stigning i bruttohonorar og antal patienter, som ligger over gennemsnittet i Region Nordjylland. Dog er det gennemsnitlige honorar faldet med 9,47 % i
samme periode, og udgiften pr. borger i ordningen ligger således under regionsgennemsnittet.
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KLU skal på mødet drøfte tendenserne i årsrapporten.
Referat:
Vi har meget fokus på hvem der henviser. Lægerne oplever et pres fra lægerne på sygehuset. Der opleves også at de private fysioterapeuter får borgerne til at henvendes sig til
egen læge, for at få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi.
Rapporten sendes med referat ud.
Lægerne udtrykker ros til det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi
5. Status på faste læger på plejecentre (fast punkt)
Efter sidste ansøgningsrunder er der tilknyttet læger på næsten alle plejecentre i kommunen. Der er endnu ikke søgt til Kornumgaard og kommunen er i dialog med en læge
vedr. Asaa friplejehjem.
Referat:
Taget til orientering
6. Evaluering af faste læge på plejecentre (beslutningspunkt)
Praksisplanudvalget i Region Nordjylland godkendte på møde d. 14. juni 2016, at der
påbegyndes et arbejde med udmøntning af aftalen, og at den konkrete implementering
sker i regi af de Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU).
KLU skal på mødet drøfte hvordan man ønsker at evaluere ordningen, herunder hvilke
evalueringspunkter der bør indgå. Mulige evalueringspunkter kunne være:
 Faktiske timer forbrugt pr. plejecenter
 Antal borgere der har skiftet til plejecenter læge
 Er antallet af timer i ordningen passende
 Tilgængelig – kan vi få fat i hinanden
 Er der kvalitetsforbedringer i kommunikationen mellem personale og læge
 Andet?
Punktet blev udsat på sidste møde i KLU.
Referat:
Evaluering laves og kan bruges til budget 2020

7. Ledsagelse til lægebesøg (orienteringspunkt)
Praksiskonsulenten har fået en henvendelse fra Socialpædagogisk støtteteam i forhold
til visse borgere, som modtager socialpædagogisk støtte efter §85 i serviceloven.
KLU gives en kort orientering om at der arbejdes på at afdække udfordringen.
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Referat:
Udsættes
Der laves pixi-bog til lægerne om hvordan lægerne håndterer denne type patienter.
8. Årshjul
Der skal udarbejdes et nyt årshjul for KLU. På mødet skal der drøftes input til hvilke emne eller områder som KLU ønsker at behandle på de kommende møder.
Forslag til emner/områder:
 Snitflade til jobcenter
 Børn og unge – myndighed i kommunen og PPR
Referat:
Helle kontakter Vibeke Holler ang. jobcenterets besøg.
Lægerne stikker hovederne sammen og drøfter hvilke temaer der er interessant at drøfte
med børneområdet.
Helle, Uffe og Line sætter sig sammen og udarbejder årshjulet.
9. Opfølgning på TiT (fast punkt)
Projektets overordnede mål er i tæt samarbejde med borgeren at skabe bedre og individuelt tilrettelagte forløb for gruppen af sårbare og svækkede ældre. Dette skal ske ved
udvikling af nye samarbejdsformer omkring tidlig opsporing, tidlig indsats samt at finde
alternativer til indlæggelse for derved at forebygge indlæggelser.
Referat:
Drøftet.

10. Næste møde
Møder 2019
 Onsdag den 29. maj kl. 8-10 – med politisk deltagelse
 Onsdag den 28. august kl. 8-10
 Onsdag den 27. november kl. 8-10 – med politisk deltagelse
Der skal udarbejdes et forslag til årshjul
Kvalitetsklynger på til feb.
11. Eventuelt
 Praksiskonsulenten vil gerne at ting til læger går omkring hende, så der sker et kvalitetstjek. Jobcenter, Børn, Ældre, Sundhed.
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Problematik ang. korrespondance i MedCom. Ellen vender tilbage.
Aflastningspladser flyttes til Hellevadlund og Margrethelund. De praktiserende læger får
mere køretid med denne løsning.
Drøftelse af medicindosering/håndtering.
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