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Skanderborg er en fed kom-
mune. Det er den reaktion, for-
manden for de praktiserende 
læger i Skanderborg Kommune, 
Rasmus Peter Christoffersen, 

møder hos kollegerne fra andre 
kommuner, når han fortæller 
om det helt uformelle samarbej-
de, som Skanderborg og kom-
munens praktiserende læger 
har kørt i de seneste tre år.
Det fede handler om, at Skan-
derborg kommune og alle de 

praktiserende læger én gang 
om året mødes til fri leg, hvor 
de drøfter de problemer, som de 
hver især tumler med i hverda-
gen og sammen prøver at blive 
klogere på, hvor der ligger nogle 
gode løsninger, og hvordan de 
kan bruge hinanden bedre.

En gang om året mødes Skanderborg med de praktiserende læger i kommunen til en uformel 
drøftelse af, hvordan de kan lette arbejdet for hinanden og livet for borgerne. Ideen opstod for 
tre år siden i det lokale sundhedshus, og alle synes i dag, at det går hamrende godt.

Fri leg mellem  
læger og kommune  

Det allerførste møde handlede 
om de mange triste menne-
sker med dårlige liv, psykisk 
mistrivsel, som i disse år fylder 
utroligt meget i lægernes kon-
sultationstid. Mennesker, som 
ikke er syge nok til at komme 
på hospitalet og derfor har 
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brug for noget andet.
– Det var os, der bragte emnet 
frem, fordi det er en stor udfor-
dring for os, og fordi kommunen 
også har en forpligtelse over for 
denne gruppe. Men som prak-
tiserende læger er det ekstremt 
svært at skaffe sig det gyldne 
overblik over, hvor de her men-
nesker kan få en anden form for 
hjælp, end den de får ved at gå til 
lægen, siger Rasmus Peter Chri-
stoffersen, formand for PLO 
Skanderborg.
Forud for mødet fandt en plan-
lægningsgruppe frem til en 
fiktiv casehistorie, kaldet Flora 
Danica, hvis livslinje var en le-
detråd for mødet. Først blev hun 
gravid, så blev hun skilt, og så 
fik hun en depression.
– Vi skiftedes til at være på sce-
nen og fortælle, hvad vi hver 
især havde at byde ind med, alt 
efter hvor hun var i sit liv, og det 
var smaddersjovt at opleve hin-

andens kompetencer og se, hvad 
der var at spille ind med fra beg-
ge sider. Det var en øjenåbner 
for os at høre om de mange til-
bud. For nogle gange tænker vi, 
at vi selv skal opfinde en masse 
dybe tallerkener, fortæller Ra-
mus Peter Christoffersen.
Og han tilføjer:
– Lidt interessant var det også, 
at kommunens folk oplevede 
en form for overlap, fordi der 
var flere afdelinger, som lavede 
nogenlunde det samme. Det var 
også en vældig øjenåbner, siger 
Ramus Peter Christoffersen.

Borgerservice
Han glæder sig over, at kom-
munen har forståelse for, at 
lægerne ikke kan have det store 
overblik over kommunens til-
bud, men at kommunen er klar 
til at gribe bolden, så lægerne 
kan bruge deres krudt på det 
sundhedsfaglige.

– Nu ved vi, at kommunen har 
nogle rigtig gode tilbud, så vi 
kan bare give folk det råd at rin-
ge til borgerservice, som er klar 
med vejledning og hjælp til at 

sende folk videre, siger Ras-
mus Peter Christoffersen.
Han roser også kommunens 
generelle tilbud om sund-

hedsfremme for at være 
let for lægerne at hen-

vise til og dermed 
også med til at fri-
gøre tid.
– Som læge be-

høver jeg ikke at 
have det fulde overblik 

over kommunens til-
bud, men kan henvise 
til sundhedsfremme-
personen i kommunen 

i stedet for at henvise til 
et konkret hold eller kur-

sus. Jeg kan også spørge, om 
jeg må give sundhedsfremme 
patientens telefonnummer. Så 
sørger kommunen for, at folk 
bliver ringet op, fortæller Ras-
mus Peter Christoffersen. 
Han hæfter sig ved, at sund-
hedsfremme klarer sig godt 
ifølge patienternes tilbagemel-
dinger og er med til at styrke 
oplevelsen af livskvalitet og af 
at være selvhjulpne.
– Patienterne får det nemmere, 
når de mærker, at vi spiller godt 
sammen. De mærker, at der er 
folk, der griber bolden, og det er 
meget betryggende for os, at vi 
kan henvise uden først at skulle 
lave et langt skriv, siger PLO-
fomanden.

Øjenåbnere
Koncernchef i Skanderborg 
Kommune, Lis Kaastrup, er 
enig i, at gode relationer og et 
godt kendskab til hinanden er 
vigtigt, når kommune og læger 
vil have et godt samarbejde, og 
så er det vigtigt, at man er fæl-
les om at sætte dagsordenen, 
som det sker på de uformelle 
møder. Om dem siger hun:
– Vi sidder ikke på møderne for 
at opdrage på hinanden, men 
for at finde løsninger og for at 
gøre en forskel både i lægernes 

Fri leg mellem  
læger og kommune  

Jeg ved ikke, om modellen 
fra Skanderborg kan bruges 
i en kæmpestor kommune, 
for det betyder noget, at vi 

kender hinanden og har en god fornem-
melse af hinanden og af det, vi hver især 
kan byde ind med.
PLO-formand i Skanderborg, Rasmus Peter Christoffersen

SAMARBEJDET I 
SKANDERBORG
Repræsentanter for de prakti-
serende læger, Skanderborg 
Kommunes praksiskonsu-
lent og kommunale fagfolk 
mødes fast to gange om året 
og udveksler information om 
lovstof m.m. Derudover hol-
der kommunen og samtlige 
praktiserende læger en gang 
om året i uge 39 et uformelt 
men velforberedt møde om et 
konkret emne. Kommunen og 
lægerne skiftes til at byde ind 
med emner, som foreløbig har 
været psykisk udsatte, syge 
børn, og livets slutning. Det 
uformelle møde har også en 
”parkeringsplads”, hvor pro-
blemer kan holde, mens der 
findes en ny løsning. 
De læger, der deltager i det 
uformelle møde får udbetalt 
en godtgørelse af Skander-
borg Kommune. 
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Mød os på Kommunaløkonomisk Forum 2020, 
og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe økonomisk 
råderum til politiske prioriteringer eller med at høste 
gevinsterne ved samskabelse. 

I KLK kender vi kommunerne. Vi befinder os hver 
dag ude i den kommunale praksis. Vi går altid efter at 
skabe bæredygtige ideer i samarbejde med den enkelte 
kommune. Det giver de bedste forudsætninger for 
ideer, der får grobund i hele organisationen.

klk.kl.dk

Viden 
der lever

klk.kl.dk

og vores hverdag. Og det er ikke 
store revolutioner, der skal til, 
for at vi kan forbedre noget for 
borgerne.
Hun genkalder sig også det før-
ste af de uformelle møder om 
psykiatrien, som var en stort 
aha-oplevelse for kommunens 
folk.
– Da vi skulle melde ind med 
det, vi havde at byde på i forhold 
til case-personen, viste det sig, 
at vi var flere i kommunen, der 
arbejdede med det samme, så 
måske skulle vi lige snakke lidt 
sammen. Det var en øjenåbner. 
Vi er jo en kæmpe organisation 
med mange afdelinger, og vi ved 
ikke altid, hvad der foregår i alle 
hjørner, siger Lis Kaastrup.
Alle praktiserende lægers drøm 
er, at kommunerne kun skal 
have én indgang, og at det skal 
være lige så overskueliget at vi-
sitere til støttestrømper i kom-

munen som til neurokirurgisk 
på hospitalerne. Men det er ikke 
muligt. Dertil er de to verdener 
for forskellige, siger Lis Ka-
astrup, som selv har 20 års erfa-
ring fra hospitalsverdenen.
Til gengæld har hun et eksem-
pel på nytænkning, som er op-
stået i de uformelle drøftelser.
Initiativet hedder ”anmodning 
om social vurdering”. Det er en 
elektronisk indgang, som læ-
gerne kan bruge, når de har en 
problemstilling omkring en pa-
tient, hvor det er lidt usikkert, 
om det er jobcenteret, sund-
hedsplejen eller socialrådgiver-
ne, der skal have bolden.
Et andet eksempel på nytænk-
ning er det sociale akuttilbud.
– Vi har akutteams på sund-
hedsområdet, som lægerne kan 
benytte sig af, og de er aldrig 
i tvivl om, hvor de kan finde 
en sygeplejerske. Men nu har 

Der er stor opbakning 
til de uformelle møder. 
Senest deltog 27 ud af 
35 praktiserende læger.

Koncernchef for Ældre og Handicap, Lis Kaastrup, Skan-
derborg Kommune

vi også fået et nummer til et 
socialt akuttilbud, som lægen 
kan kontakte, og hvor borger-
ne kan henvende sig anonymt 
døgnets 24 timer, fortæller Lis 
Kaastrup.

En idé
Ideen til det uformelle sam-
arbejde mellem Skanderborg 
Kommune og de praktiserende 
læger er undfanget i det lokale 
sundhedshus, som huser det 
kommunale sundhedscenter, 
og hvor Rasumus Peter Chri-

stoffersen også har sin praksis.
– Min praksis ligger lige oven 
over sundhedscenteret, og der-
for møder jeg jævnligt center-
lederen. I den forbindelse talte 
vi om, at det var ærgerligt, at 
vi ikke brugte hinanden noget 
mere i huset, hvor der også sid-
der tandlæger, ørelæger og fy-
sioterapeuter. Det gør vi nu, og 
vores møder er case-baserede. 
Det er også det koncept, der har 
inspireret os til det uformelle 
samarbejde med kommunen, 
siger han.  sib@kl.dk




