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Thyge Traulsen, praktiserende læge X 

Søren Dujardin, praktiserende læge X 

Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef  X 
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Helle Støve, myndighedschef  X 

Hanne Nielsen, socialchef  X 

Karen Skau, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef  X 

Anne Aastrup, områdeleder sundhed, administration 

og udvikling 

X 
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1. Elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommunen 

 

De praktiserende læger gør opmærksom på, at implementeringen af Norddjurs Kommunes 

nye omsorgssystem har medført et par uheldige episoder. Dels har det forårsaget, at der 

har været ulæst post fra modtagerenheden. Dels betyder medicinlisterne, at det ikke 

fremgår, hvem der er egen læge, og hvem der er ordinerende læge. Norddjurs Kommune 

følger op på problematikken. 

 

2. Nye borgere på plejecentre 

Når plejecentrene får nye beboere, og ønsker at rekvirere medicin- og diagnoseoversigter 

fra praktiserende læge, skal det gøres via en statusopgørelse. Norddjurs Kommune følger 

op på problematikken. 

3. Helbredsvurderinger af nyankomne flygtninge  

Den reviderede integrationslov betyder blandt andet, at kommunerne skal tilbyde alle 

nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som 

familiesammenførte en helbredsmæssig vurdering (sundhedsscreening).  

 

I samarbejdet mellem kommune og praktiserende læge om helbredsvurderinger i forhold 

til integrationsplan og sundhedsscreening oplyser de praktiserende læger, at den 

”generelle helbredsattest” skal anvendes. 

4. Hjemmesygeplejerskers kompetencer 

Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i Region Midtjylland (KOSU) har 

modtaget klager over dårligt kvalificerede hjemmesygeplejersker. I Norddjurs Kommune 

er det de praktiserende lægers opfattelse, at hjemmesygeplejerskerne er 

velkvalificerede, og samarbejdet er godt.  

5. IV behandling 

Hjemmesygeplejerskerne i Norddjurs Kommune kan nu give intravenøs behandling til 

borgere udskrevet fra hospital. Det er læger på sygehuset, der har ansvaret, og dem der 
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skal kontaktes, hvis der opstår problemer. De praktiserende læger i Norddjurs Kommune 

oplever ingen problemer med ordningen. 

6. Sundhedsaftaler 2015-2018 

Arbejdet med de kommende sundhedsaftaler er begyndt. Sundhedsaftalerne medvirker til 

at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i forløb, der går på tværs af sektorer. 

I løbet af 2014 udarbejdes der en sundhedsaftale for Region Midtjylland, som skal 

godkendes af Regionsrådet og de 19 kommunalbestyrelser. Region, kommuner og almen 

praksis deltager i arbejdet. De praktiserende lægers andel i sundhedsaftalerne godkendes 

af praksis- og samarbejdsudvalget. 

7. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

En læge i Grenaa har solgt sit ydernummer. Der er fuld lægedækning i kommunen. 

8. Samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og praktiserende læger  

 De praktiserende læger afventer nyt udspil til overenskomst.  

9. Fællesmøde mellem Norddjurs Kommune og praktiserende læger 

 

Der inviteres til møde i foråret 2014, hvor temaerne bliver sygedagpenge og 

forløbsprogrammer. 

10. Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

• Grenaa Sundhedshus: Ombygningen af stueetagen er ved at starte op. 

Norddjurs Kommune flytter efter planen ind september 2014. Region 

Midtjylland har kontakt til flere interesserede parter til de ledige lokaler på 

første salen. Der er endnu ikke indgået lejekontrakt med nogen. 

• Midlertidige boliger: Norddjurs Kommune har tre typer af midlertidige boliger: 

Træningsboliger, akutboliger og demensboliger. Det er visitationsafdelingen, 

der visiterer til boligerne. Ved akut behov kan vagthavende sygeplejerske 

visitere til akutboliger alle dage og hele døgnet. Akutboliger er et regulært 

alternativ til at indlægge borgeren. 

11.  Næste møde  
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Næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg holdes onsdag den 10. september 2014 kl. 

16.00-18.00 i Grenaa. 

12. Eventuelt 

• Ældrepuljen: I aftalen om finansloven 2014 er der afsat en milliard kr. i en 

pulje til et løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Der skal ansøges 

om midlerne. Norddjurs Kommunes andel er 8,1 mio. kr. i 2014. Puljens 

målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare 

og udsatte ældre med et stort plejebehov og ældre der med en målrettet 

rehabiliteringsindsats, kan støttes til at klare sig selv. Voksen- og plejeudvalget 

i Norddjurs Kommune har besluttet, at der skal søges om midler til følgende 

indsatser:  

 

 

Indsats Beløb 

Rengøring hver anden uge  3.070.000 kr. 

Øget service i forhold til bad  520.000 kr. 

Træning og aktivitet på plejecentrene 1.500.000 kr. 

Sygepleje  

 

1.250.000 kr. 

Netværksrehabilitering 700.000 kr. 

Faldforebyggelse 100.000 kr. 

Vedligeholdelsestræning (§86) 500.000 kr. 

Patientsikkerhed 210.000 kr. 

Hurtig visitering og aktivering af nye ydelser 250.000 kr. 

 

Norddjurs Kommune modtager svar på ansøgningen den 5. marts 2014. 

• Vederlagsfri fysioterapi: De praktiserende læger i Norddjurs Kommune oplever 

at modtage henvisninger fra sygehusene, som ikke lever op til kriterierne for at 

få bevilget vederlagsfri fysioterapi. Blandt andet er der forskellig opfattelse af 

definitionen af ”et betydeligt funktionstab”. Norddjurs Kommune bringer sagen 

op overfor regionen. 
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• Plejepersonalet: Når der opleves udfordringer/forbedringspotentialer i 

samarbejdet mellem plejepersonalet og de praktiserende læger, kan forløbet 

gennemgås med de involverede parter, og bruges som et læringseksempel. Det 

drøftes videre med praksiskonsulenterne, hvordan det konkret kan foregå. 


