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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 

Iben Günther Nielsen, chef for ressource og udvikling X 

Anne Aastrup, områdeleder sundhed, administration og 

udvikling 

X 
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1. Præsentation af nye initiativer på arbejdsmarkedsområdet 

Arbejdsmarkedsforvaltningen har pr. 1. august 2015 etableret samarbejde med regionen omkring 

sundhedsfaglig og lægefaglig konsulent bistand en dag ugentligt.  

 

Arbejdsmarkedsforvaltningen har også indgået samarbejde med QuickCare, som tilbyder 

fysioterapeutiske arbejdsmarkedsrettede forløb for borgerne. Forløbene er på henholdsvis 4 uger 

og 12 uger, og er blevet godt modtaget af borgerne. 

 

 

2. Opfølgning på elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommune. 

Implementering af det fælles medicinkort i Norddjurs Kommune forløber planmæssigt. Kommunen 

følger op på konsekvens i sprogbrug i anmodningerne. 

 

3. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

Ledigt ydernummer i Grenaa er besat. Der flytter ny læge ind på Grenaa Sundhedshus 1. februar 

2016. 

 

 
4. Drøftelse af hensigten med praksiskonsulentordningen og hvordan ordningen bruges 

konstruktivt  

Praksiskonsulentfunktionen i Norddjurs Kommune er normeret til 60 timer årligt. Funktionen har 

hidtil været fordelt på tre praktiserende læger. To af disse har opsagt stillingen. Norddjurs 

Kommune ønsker at samle funktionen på en person. Der er enighed i KLU om, at den 

funktionsbeskrivelse udvalget godkendte i 2014 er dækkende. Det afklares, om nuværende 

praksiskonsulent ønsker at varetage hele området i kommunen. Alternativt slås en stilling op. 

 

5. Henvisning til kommunale sundhedstilbud  

Undersøgelse fra KL viser, at de praktiserende læger i Norddjurs Kommune er blandt de bedste i 

landet til at henvise til de kommunale sundhedstilbud. Artikel om undersøgelsen kan læses her 

(tryk ctrl + klik for at åbne). Der opfordres til at se nærmere på de mange kommunale 

sundhedstilbud, som findes på praksis.dk. Her fremgår det også, hvordan der henvises til 

tilbuddene. 
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6. Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

• Norddjurs Kommune er i gang med at undersøge indlæggelser af diabetespatienter med 

henblik på om nogle af disse, kunne være forebygget. Det forventes, at resultaterne af 

undersøgelsen er færdig inden næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg. 

• I regi af Sundhedsstrategisk Ledelse arbejder Norddjurs Kommune og de øvrige 

klyngekommuner på et projekt om palliation. Projektet fokuserer på hvordan, der 

skabes gode rammer for at borgeren kan dø i eget hjem, hvis de ønsker det.  

• Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny kvalitetsstandard på boliger. Oversigt over 

midlertidige boliger findes på praksis.dk 

• Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny kvalitetsstandard for sygeplejen. Det fremgår 

blandt andet, at der skal ske en højere udnyttelse af sygeplejeklinikkerne. Der er 

sygeplejeklinikker på Grenaa Sundhedshus, i Glesborg og i Auning. 

 

7. Dato for næste møde 

Næste møde holdes 2. marts 2016 kl. 16.30 – 18.30. 
 

 


