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Kommunalt Lægeligt Udvalg 

Navn: Deltog/afbud 

Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge, formand for PLO Norddjurs X 

Thyge Traulsen, praktiserende læge X 

Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef  X 

Finn Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef X 

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. Det Fælles Medicinkort. Norddjurs kommunes opkobling på FMK og fremtidigt samarbejde 

herom. 

Helle Bruun fra Norddjurs Kommune deltog i behandling af punktet.  

 

Der er indgået aftale mellem Region Midtjylland og PLO om oprydning i FMK. Før FMK skal 

implementeres i Norddjurs Kommune, sender Helle Bruun via Henrik Fendinge Olsen et nyhedsbrev 

til alle læger. Kommunen skal være opmærksom på, at borgerne ikke tilknyttes FMK, mens egen 

læge er på ferie. Det er af afgørende betydning, at nomenklaturen omkring ordinationerne fast 

/ikke fast, er afstemt mellem kommunen og alle læger, og at proceduren om implementering er 

detaljeret beskrevet. Det er aftalt at opkobling af borgerne foregår løbende. Det forventes at 800-

900 borgere, skal opkobles på FMK. 

 

Hvis der er behov, indkaldes der til ekstra møde i KLU. 

 

2. Gennemgang af kommissorium for Kommunalt Lægeligt Udvalg (vedhæftet) 

Kommissoriet blev godkendt med den tilføjelse, at den gældende valgperiode for lægerne tilføjes.  

 

3. Visitation til SOFT-tilbud 

De kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud er beskrevet på praksis.dk. Mange af tilbuddene 

kan borgeren opsøge uden henvisning. Hvis lægerne skal visitere til et tilbud, fremgår det af 

forløbsprogrammerne eller andre aftaler.  

 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-

midtjylland/kommuner/norddjurs/  

 

4. Repræsentant for lægerne til dialogforum for socialt udsatte  

Norddjurs Kommune har besluttet at etablere et dialogforum for social udsatte, hvor der inviteres 

en repræsentant for lægerne til at deltage. Det forventes, at der holdes tre årlige møder. 

Deltagelsen er ulønnet. Henrik Fendinge Olsen undersøger, om der kan findes en repræsentant. 

 

http://www.norddjurs.dk/nyheder/pressemeddelelser/2014/dec/dialogforum-for-socialt-udsatte-

i-norddjurs-kommune  

 

5. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

Det forventes, at tre ydernumre bliver ledige efteråret 2015. Region Midtjylland arbejder på at få 

dem besat. Lægerne i Norddjurs Kommune samarbejder med regionen om et reklamefremstød. 
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6. Repræsentant for lægerne til 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. Henrik Fendinge Olsen undersøger, om der kan findes en repræsentant. 

 

7. Samarbejdet med lægerne om de nye lægeerklæringer til sygedagpenge og 

rehabiliteringsteamet med henblik på eventuelle kursusforløb 

Arbejdsmarkedsområdet vil gerne tilbyde et kursusforløb til lægerne i Norddjurs Kommune om 

udfyldelse af lægeerklæringer til sygedagpengeområdet. Det blev drøftet at lave et kursustilbud i 

henholdsvis den østlige og vestlige del af kommunen. Der er en forventning fra lægerne om, at 

deltagelsen udløser honorar for forbrugt tid. 

 

8. Rundbordssamtaler med borgeren og forvaltningen 

Arbejdsmarkedsområdet har positive erfaringer med rundbordssamtaler, hvor borger, forvaltning 

og læge deltager. Arbejdsmarkedsområdet ønsker at brede det mere ud. Det formidles til 

lægelauget. Det er en individuel beslutning for de enkelte læger, om de ønsker at deltage i en 

rundbordssamtale.  

 

 
9. Temamøde 7. maj mellem Norddjurs Kommune og praktiserende læger 

Temamødet om børn- og ungeområdet 7. maj aflyses. Der er uden held søgt puljemidler til 

afholdelse af udgifter til honorar for lægernes deltagelse i temamøder. PLO Norddjurs drøfter ved 

lejlighed deltagelse i temamøder uden honorar.  

  

10. Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

Norddjurs Kommune er nu flyttet ind i Grenaa Sundhedshus med en sygeplejeklinik, to 

sundhedsplejeklinikker og sundhedsskolen.  

Norddjurs Kommune har ansat to netværksterapeuter. Netværksterapeuterne arbejder for at 

skabe relationer og netværk for borgere, der føler sig ensomme. Det er et åbent tilbud for alle, 

som er fyldt 60 år, og er bosat i Norddjurs Kommune. 

11. Dato for næste møde 

Næste møde holdes 1. juni kl. 16.30. Det blev aftalt at drøfte strategi og eventuelle 

samarbejdsprojekter på næste møde. 
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12. Eventuelt 

Ingen punkter. 


