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Dato: 1. juni 2015 

  

Tid: Kl. 16.30 – 18.30 

 

Sted:  Østergade 36, Grenaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge  X 

Thyge Traulsen, praktiserende læge X 

Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef  X 

Finn Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef Afbud 

Helle Støve, myndighedschef  Afbud 

Hanne Nielsen, socialchef  X 

Karen Skau, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef  X 

Anne Aastrup, områdeleder sundhed, administration og 

udvikling 

X 
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1. Opfølgning fra sidste møde 

 

 Det Fælles Medicinkort – oprydning  

Helle Bruun fra Norddjurs Kommune deltog i behandling af punktet. Oprydning af det fælles 

medicinkort er begyndt den 26. maj. Det blev aftalt, at Helle Bruuns manual sendes til Henrik 

Fendinge Olsen og Thyge Traulsen med henblik på videreformidling til alle praktiserende 

læger i kommunen.  

 

Kosttilskud uden lægelig ordination skrives ikke på det fælles medicinkort. 

 

Norddjurs Kommune ønsker at stabile borgere overgår til dosisdispensering. I den kommende 

kvalitetsstandard for sygepleje kommer det til at fremgå, at hjemmesygeplejen ikke 

udelukkende yder bistand til dispensering til borgere, der ikke er stabile. 

De praktiserende læger benytter kun dosisdispensering, hvis al medicin ordineres af borgerens 

egen læge. De praktiserende lægers opfattelse er, at der generelt er velvilje til at anvende 

dosisdispensering. 

 

 Norddjurs Beskæftigelsesråd 

Som følge af den nye Beskæftigelsesreform blev det lovpligtige Lokale Beskæftigelsesråd 

nedlagt ved årsskiftet. PLO havde en repræsentant i rådet. For at sikre et fortsat tæt 

samarbejde mellem kommunen og arbejdsmarkeds partnere og andre organisationer etablerer 

Norddjurs Kommune i stedet Norddjurs Beskæftigelsesråd. Der ønskes en repræsentant for 

lægerne som medlem af rådet. Pladsen er foreløbig vakant. 

 

2. Region Midtjyllands spareforslag 

 

Region Midtjyllands spareforslag fordrer et tæt samarbejde mellem almen praksis og 

kommune. Begge parter har en forventning om at blive inddraget i de kommende processer 

omkring udmøntning af besparelsen. 

 

http://www.rm.dk/om-os/okonomi/spar1519/  

 

 

3. Sygedagpengeområdet 

 

Arbejdsmarkedsområdet har positive erfaringer med rundbordssamtaler, hvor borger, 

forvaltning og læge deltager. Arbejdsmarkedsområdet vil fremadrettet invitere til 

http://www.rm.dk/om-os/okonomi/spar1519/
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rundbordssamtaler i sager med stor kompleksitet. Det er en individuel beslutning for de 

enkelte læger, om de ønsker at deltage i en rundbordssamtale.  

 

Arbejdsmarkedsområdet tilbyder at afholde kursusforløb om udfyldelse af 

lægeerklæringer og oplæg om sygedagpengelovens intentioner for de praktiserende læger. 

Lægerne ønsker kun at deltage i sådanne arrangementer, hvis det udløser honorar. 

 

 

4. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

 

 Aktuel status 

Til efteråret bliver der tre ledige ydernumre i Grenaa. Regionen arbejder på at besætte dem. 

Henrik Fendinge Olsen og Thyge Traulsen har deltaget i et profileringsarrangement sammen 

med regionen. Der er endnu ikke indgået aftaler om overtagelse af ydernumrene. 

 

 Under ferier 

 
Ved ferier dækker de store lægehuse op for sig selv. Solopraksis indgår i egen vagtring. 

 

 

5. Drøftelse af samarbejde mellem almen praksis og Norddjurs Kommune 

 

 Sundhedsaftaler 

Der er indgået sundhedsaftale for perioden 2015-2019: 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/  

 

 Samarbejdspjece 

Henrik Fendinge Olsen og Thyge Traulsen gennemgår oplæg til samarbejdspjece mellem 

almen praksis og Norddjurs Kommune. Intentionen er at få offentliggjort pjecen snarest. 

 

 Fælles samarbejdsprojekter 

Lægerne foreslår der afholdes diabeteskursus for flygtninge. Norddjurs Kommune følger op 

på forslaget. 

6. Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

 Kompetenceudviklingsprojekt 

Alle faggrupper indenfor Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune skal på 

kompetenceudvikling. De første hold begynder den 31. august med deltagelse af social- og 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/
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sundhedshjælpere, sygehjælpere, hjemmehjælpere og social- og sundhedsassistenter. 

Forløbene for de øvrige faggrupper følger i 2016.  

 

 Klippekort til hjemmehjælp 

Partierne bag seneste finanslov har afsat 150 millioner kr. årligt til en klippekortsmodel til 

hjemmehjælp, som Norddjurs Kommune deltager i. Med klippekortsmodellen tildeles de 

svageste ældre i eget hjem en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Klippene kan spares 

op, og de ældre kan selv vælge, hvad klippene skal bruges til. Det kan for eksempel være 

ekstra rengøring, en gåtur eller besøg på museum.  

 

7. Dato for næste møde 

Der er forhåndsreserveret to datoer: den 26. oktober og den 16. november. Endelig dato meldes ud, 

når tidspunkt for offentliggørelse af den kommende praksisplan er kendt. 


