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Referat fra møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg 03.10.2012 
 
 
Deltagere: 
 
Tyge Ingerslev, praktiserende læge, formand for PLO Norddjurs Kommune 
Søren Dujardin, praktiserende læge, kommunal praksiskonsulent 
 
Pia Moldt , sundheds- og sekretariatschef 
Søs Fuglsang, ældrechef 
Finn Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef 
Margit Møller, myndighedschef 
Hanne Nielsen, socialchef  
Karen Skau, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef 
Anne Aastrup, sundhedskonsulent  
 
  
Etablering af Kommunalt Lægeligt Udvalg 
På mødet blev det drøftet, hvordan arbejdet med det nye udvalg tilrettelægges bedst 
muligt. 
 
Det blev besluttet at: 
 

• Der følges op på beslutningerne truffet af Kommunalt Lægeligt Udvalg på det 
efterfølgende møde. 

 
• Der etableres en hjemmeside på www.norddjurs.dk henvendt til praktiserende 

læger. Her lægges fremadrettet dagsordener og referater fra Kommunalt Lægeligt 
Udvalg samt anden information fra Norddjurs Kommune til lægerne.  

 
• Referater skrives i en form, som er velegnet til at offentliggøre på hjemmesiden. 

 
Kommissorium for Kommunalt Lægeligt Udvalg  
Der er vedtaget en vejledning om Kommunalt Lægeligt Udvalg af overenskomstparterne: 
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Samarbejde%20med%20kommuner/Kommunalt-
l%C3%A6gelige%20udvalg   
 

• Det blev besluttet, at vejledningen danner grundlag for et kommissorium for 
udvalgets arbejde. Kommissoriet tilpasses lokale forhold, og de relevante 
beslutninger fra dagens møde indarbejdes. Inden gruppens næste møde 
udarbejdes et forslag til kommissorium af Norddjurs Kommune. 

 
 
Praksiskonsulenterne i Norddjurs Kommune: 
Praksiskonsulenten er ansat af kommunen og koordinerer information fra kommunen til 
de praktiserende læger i kommunen. Der er ansat tre praksiskonsulenter i Norddjurs 
Kommune, som er tilknyttet følgende områder: 
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Bjarne Jensen – arbejdsmarkedsområdet 
Dorte Bojer – børn- og ungeområdet samt sundhedsområdet 
Søren Dujardin – ældreområdet 
 

• Det blev besluttet at synliggøre praksiskonsulenternes funktion og styrke 
samarbejdet. Derfor inviterer Norddjurs Kommune til møde med de tre 
praksiskonsulenter, og de chefer der har kontaktflader til praktiserende læger. 
Mødet afholdes inden næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg. 

 
Styrke samarbejdet mellem kommunen og samtlige praktiserende læger i kommunen 

Det blev drøftet hvorledes kontakten til samtlige læger styrkes bedst muligt.  
 
• Det blev besluttet, at Norddjurs Kommune inviterer alle praktiserende læger til 

møde mindst en gange årligt.   
 

Information om kommunale tiltag: 
 
Forebyggelse af indlæggelser 
Norddjurs Kommune arbejder med projekt ”Forebyggelse af indlæggelser”. Det er 
politisk besluttet, at der skal forebygges 100 indlæggelser i 2012, 200 indlæggelser i 
2013, 300 indlæggelser i 2014 og 400 indlæggelser i 2015. Projektet er inddelt i tre 
faser. I første fase er der fokus på tre forebyggelige diagnoser jf. KL’s og 
Sundhedsstyrelsens definition: væskemangel, sukkersyge og nedre luftvejssygdomme. I 
anden fase er der fokus på områderne børn og psykiatri. I tredje fase er der fokus på de 
øvrige forebyggelige diagnoser: blodmangel, blærebetændelse, forstoppelse, 
knoglebrud, sociale- og plejemæssige forhold, tarminfektion og tryksår. Der inviteres til 
informationsmøde med de praktiserende læger i hele kommunen om projektet. 
 
 
Inklusion/tidlig indsats 
Norddjurs Kommune har vedtaget en politik for inklusion og tidlig indsats:  
 http://norddjurs.dk/media/Politik_for_inklusion_og_tidlig_indsats.pdf   
 
En ny politik indenfor børn og ungeområdet ”Sammenhængende børnepolitik” er i 
høring, og forventes vedtaget inden udgangen af 2012.  
 
Hjerneskadeområdet 
Norddjurs Kommune er blevet tildelt knap 1 million kr. fra Ministerium for Sundhed og 
Forebyggelse til projektet ”Styrket hjerneskaderehabilitering”, som løber over de næste 
3 år. Dette indebærer 1) kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere, 2) 
understøttelse af specialiserede hjerneskadesager, samt 3) udvikling af 
hjerneskadekoordineringsindsatsen. Delprojekt 1 og 2 er tværkommunale projekter, 
mens projekt 3 er internt i kommunen.  
 
Næste møde 
Næste møde holdes den 26.02.2012 kl. 16.15 – 18.00. Norddjurs Kommune sender 
mødeindkaldelse ud. 


