REFERA
SUOC - Team Sundhedsfremme

14-07-2011

Referat af møde i KLU d. 23 juni 2011
Deltagere:
John Sørensen Sundhedschef
Marianne Nielsson Leder af hjemmeplejen
Allan Buusmann Praktisernede læge
Lene Hammerhøj Praktiserende læge
Bo Gerdes Praksiskonsulent
Benthe Hansen Sundhedsfremmekonsulent
1. Konstituering af gruppen
Mødehyppighed: 1 gang i kvartalet.
Mødeledelse: John Sørensen er mødeleder
Kommende møder: torsdag 22 september kl. 14 - 16
torsdag 12 januar 2012 kl. 14 - 16
torsdag 26 april 2012 kl. 14 - 16
Deltagere: ovenstående deltagere er faste personer. Relevante deltagere kan
inviteres efter behov.
2. Forslag til fremtidige emner
Sundhedspolitiske aktiviteter
Sundhedsstrategi
Samarbejde med plejecentrene
Lægedækning
Patientskoler m KOL - hjerte/kar og type 2 diabetes
Edifac problemer under lægernes ferie
Elektronisk kommunikation
3. Gensidige forventninger:
Allan mener KLU vil styrke samarbejdet imellem kommune og lægerne og dermed
lette arbejdet.
Man kan støde på emner i dagligdagen, der kan bringe ind her.
Kommunikation til de øvrige læger vil ske via lægelauget.
Vi skal sammen vælge fokusområder ud.
Til eventuelt brug for et møde i lægelauget i begyndelsen af september udarbejder
Marianne og John et notat med de emner, som kommunen prioiterer.
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4. Eventuelt:
I lighed med tidligere år anbefales det årlige møde med Borgmesteren,
udvalgsformænd, KLU gruppen og alle de praktiserende læger videreført.
Orientering fra HTK:
Opfølgende hjemmebesøg tilbydes de udskrevne patienter fra medicinsk afdeling +
65 år. Formålet er at sikre sammenhængende patientforløb og forebygge
unødvendige genindlæggelser.
Borgeren kontaktes 1 uge efter udskrivningen af en hjemmesygeplejerske fra HTK,
samt efter 3 uger og 8 uger.
Egen læge inviteres elektronisk til at deltage i det 1. besøg hos borgeren.
Der afventer §2 aftale med de praktiserende læger vedrørende honorar. Det er
med i regionens sundhedsaftale. Lægerne kan dog få ydelsen betalt v. opsøgende
hjemmebesøg.
Brug af vagtlæge ( medmindre det er livstruende) skal ske via
hjemmesygeplejerskerne.
De praktiserende læger siger det var gavnligt, hvis det også var sådan i dagtimerne.
Forebyggelse af faldulykker starter 1/9 2011. Der kommer info ud til de
praktiserende læger.
Patientskolerne: Jasmin vil gerne komme ud til de praktiserende læger og
demonstrere elektronisk henvisning. Hun træffes tlf. 43591326
Mødet 22 sep: Planlægge og prioritere emner for de kommende møder.
Kommunens administration laver oplæg om elektronisk kommunikation og
rammeaftaler til mødet.
Referent Benthe Hansen
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