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Dato: 20. april 2016 

  

Tid: Kl. 16.30 – 18.30 
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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 

Hanne Nielsen, socialchef  x 

Iben Günther Nielsen, Chef for ressource og udvikling x 

Anne Aastrup, Leder administration og udvikling x 
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1. Det Fælles medicinkort 

Lægerne ønsker drøftelse af følgende punkter i forbindelse med FMK: oprydning, afstemning, 

kosttilskud, mange korrespondancekontakter. Bilag er vedlagt om forlængelse af aftale frem til 30. 

juni 2016. Aftalen er indgået mellem PLO Midtjylland, Region Midtjylland og kommunerne i Region 

Midtjylland. 

 

Der opleves ikke længere de store udfordringer. Kosttilskud uden lægelig ordination skrives ikke på 

FMK. Norddjurs Kommune følger op på introduktion til FMK i forhold til nye medarbejdere. 

 

2. Lægeattest 281/285 

Lægerne ønsker drøftelse af anmodningsudførelse vedrørende lægeattest 281/285 

 

De praktiserende læger i Norddjurs Kommune oplever et stigende antal anmodninger om 

statusattest, hvor de ønskede oplysninger er meget omfattende, og overskrider det aftalte formål 

for en statusattest. Der opfordres til, at man i sådanne situationer i stedet indhenter en generel 

helbredsattest eller en specifik helbredsattest. Det opleves også at der mangler oplysninger for 

eksempel påvirkede arbejdsfunktioner i attestanmodningen. 

 

Lægerne oplever nogle gange, at borgere er raske igen, når anmodning om lægeattest 285 

modtages i praksis. Anmodningen er derfor ikke længere relevant. Det blev besluttet, at Norddjurs 

Kommune følger op på, hvorvidt en anmodning kan annulleres igen, så den fjernes fra lægens 

system. 

 

3.  Indhentning af fuld journal på en borger af tredjepart på foranledning af Norddjurs Kommune 

Lægerne ønsker drøftelse af indhentning af fuld journal af tredjepart på foranledning af Norddjurs 
Kommune. 
 

Det blev besluttet, at Norddjurs Kommune afklarer lovhjelm i forhold til at indhente fuld journal. 

 

4. Samarbejdspjece mellem praktiserende læger og Norddjurs Kommune  

Samarbejdspjecen mellem praktiserende læger og Norddjurs Kommune indstilles til godkendelse. 

Pjecen blev godkendt, og offentliggøres om muligt på praksis.dk  
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5. Kommunal praksiskonsulent 

 
Der var ikke nogen ansøgere til praksiskonsulentstillingen, da den var slået op i februar. Det drøftes 
hvordan praksiskonsulentopgaverne håndteres fremadrettet. 

Stillingen slås op igen i efteråret 2016. De praktiserende læger udpeger foreløbigt en 

kontaktperson vedrørende samarbejdet omkring praksis.dk. Anne Aastrup er kontaktperson. 

 

6. Polyfarmacipatienter 

Kommunalt Lægeligt Udvalg har tidligere drøftet det tilbud Region Midtjylland tilbyder 

praktiserende læger og kommuner angående polyfarmacipatienter. Tilbuddet går ud på at 

regionale farmaceuter sammen med de praktiserende læger gennemgår udvalgte borgeres 

medicin.Det blev aftalt af Norddjurs Kommune holdt møde med regionen angående tilbuddet. 

Mødet er afholdt. Baggrunden for ønsket om at borgere fra Norddjurs Kommune inddrages i 

projektet er, at kommunen har mange borgere i denne målgruppe jf. vedlagt bilag.Regionen har 

med succes gennemført tilbuddet i andre kommuner. Tilbuddet har været gennemført både i 

samarbejde med udvalgte lægepraksis eller konkrete borgergrupper. Kommunernes rolle har været 

den, at en kommunal sygeplejerske videresender oplysninger om en relevant borger til regionen. 

Herefter er der udelukkende kontakt mellem den regionale farmaceut og den praktiserende læge. 

Der ønskes en drøftelse af hvorvidt, vi skal gå videre med projektet. 

Det blev besluttet, at lægerne drøfter tilbuddet internt, og melder tilbage til kommunen, om de 

ønsker at indgå. Kommunen er behjælpelig med at identificere borgere. 

7. Forslag til håndtering af lægevalg i kommuner, som oplever stor tilgang af borgere (flygtninge 

med opholdstilladelse)  

Drøftelse af forslag fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn til håndtering af lægevalg i kommuner, 

som oplever stor tilgang af borgere (flygtninge med opholdstilladelse). Forslaget er vedlagt som 

bilag. 

Lægerne oplever ikke nogen udfordringer med denne problematik i Norddjurs Kommune. 

8. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

Drøftelse af status på den aktuelle lægedækningssituation i Norddjurs Kommune.  

Der er pt. ingen ledige ydernumre i Norddjurs Kommune. 

 
9. Information om Sundhedsstrategisk Ledelse 

Norddjurs Kommune informerer om status på laboratorierne under Sundhedsstrategisk Ledelse. 

Herunder laboratorie 8 om visitation af akut syge patienter og laboratorie 9 om palliation, hvor der 

søges om midler til finansiering via ”Spirekassen”. Information om Sundhedsstrategisk ledelse, kan 

findes her: http://www.sundhedsledere.dk/  

10. Dato for næste møde 

Norddjurs Kommune sender datoforslag. 

http://www.sundhedsledere.dk/

