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Kommissorium for Kommunalt Lægeligt Udvalg i 
Norddjurs Kommune  
 
Med overenskomsten for almen lægegerning af 1. april 2011 er det blevet fastsat, at der i alle 
kommuner skal etableres kommunalt lægelige udvalg.  
 
 
Formål: 
Arbejdet i udvalget skal bidrage til, at lægerne og kommunen får et mere integreret samarbejde 
om de emner, der er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet.  
 
 
Emner som behandles i udvalget: 
Det Kommunalt Lægeligt Udvalg kan behandle emner, der dækker over både konkrete 
problemstillinger og mere principielle forhold i samarbejdet. Det foreslås at nogle emner 
behandles på alle udvalgsmøder, mens andre emner drøftes efter, hvor der aktuelt er størst 
behov. 
 
Forslag til faste emner: 
 

 Opfølgning på indgåelse og udmøntning af sundhedsaftaler  

 Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

 Drøftelse af lægedækningen 

 Opfølgning i forhold til den elektroniske kommunikation mellem almen praksis og 

kommunen  

 Optimering af samarbejdet mellem praktiserende læger og kommune 

 

Forslag til emner, der drøftes efter behov. Listen er ikke udtømmende: 

 

 Status på kommunens træningsindsats 

 Samarbejdet om den ældremedicinske patient/demente 

 Henvisningsmønstre, herunder vederlagsfri fysioterapi 

 Forebyggelsesområdet 

 Det socialmedicinske samarbejde 

 Børne/ungeområdet – herunder samarbejdet med sundhedsplejerskerne og 
familieafdelingen (sagsbehandlere og psykologer) 

 Psykiatri og misbrug 

 Samarbejdet om at få syge hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet 

 Kronikerindsatsen 

 Det palliative arbejde 

 Polyfarmacipatienter og medicinhåndtering 

 De kommunale praksiskonsulenters arbejde 

 Forebyggelse af indlæggelser 

 Inklusion/tidlig indsats 

 Hjerneskadeområdet 
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Udvalgets sammensætning: 
 
Det lokale lægelaug udpeger to medlemmer. Norddjurs Kommune udpeger medlemmer fra 
relevante forvaltninger. 
 
 
Deltagere: 
 
Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge, formand for PLO Norddjurs 
Thyge Traulsen, praktiserende læge, næstformand for PLO Norddjurs 
 
Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef  
Finn Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef  
Hanne Nielsen, socialchef  
Iben Günther Nielsen, chef for ressource og udvikling 
Anne Aastrup, leder administration og udvikling 
 
 
Møder: 
 

 Arbejdet sker under hensyntagen til mindst mulig brug af lægelig tid og 
ressourceanvendelse 

 

 Der planlægges to årlige møder af op til tre timers varighed. Derudover holdes møder 
efter behov  

 

 Norddjurs Kommune honorerer lægerne for deltagelsen i møderne i henhold til PLO’s 
timetakster for når praktiserende læger benyttes som konsulenter mv. 

 

 Norddjurs Kommune forestår sekretariatsbetjeningen af udvalget  
 

 Der sendes dagsorden ud 14 dage før mødet 
 

 Referat sendes til godkendelse hos udvalgets medlemmer, som senest fem arbejdsdage 
senere sender eventuelle kommentarer. Herefter offentliggøres referatet på 

www.norddjurs.dk  
 

 Der foretages en årlig evaluering af samarbejdet 
 
 
Beslutningskompetence: 
 
Udvalget kan udarbejde vejledende retningslinjer for den fremtidige procedure inden for 
relevante samarbejdsområder med henblik på at sikre, at indsatsen over for den enkelte borger 
optimeres. Udvalget kan tage initiativ til nyhedsbreve, informationsmøder og andre former for 
kommunikation. 
 
Hvis der er brug for egentligt forpligtende aftaler, kan endelig aftale ikke indgås i det 
Kommunalt Lægelige Udvalg, men går via det regionale samarbejdsudvalg eller regionale 
praksisudvalg. Der henvises til overenskomsten for nærmere procedure. 

http://www.norddjurs.dk/

