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1. Elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommunen  

Implementering af Det Fælles Medicinkort: Helle Bruun fra Norddjurs Kommune, sundhed, 

administration og udvikling deltog i behandling af punktet.  

 

Det afventes at KL, PLO og Danske Regioner formentlig snarest, indgår en aftale om hvordan de 

praktiserende lægers opgaver i forhold til Det Fælles Medicinkort skal håndteres. 

 

Der afholdes møde i KLU hurtigst muligt, når aftalen er indgået, hvor arbejdsgang og fælles 

udmelding drøftes. På mødet demonstreres Det fælles medicinkort om muligt både på de lægelige 

og den kommunale platform. Det blev aftalt, at Helle Bruun også deltager i dette møde. 

 
 

2. Forslag til pjece om samarbejde mellem praktiserende læger og Norddjurs Kommune.  

Udkast til pjece om samarbejde mellem praktiserende læger og Norddjurs Kommune blev 

gennemgået. De seneste rettelser indarbejdes, og pjecen drøftes på næste møde i Kommunalt 

Lægeligt Udvalg. Det blev besluttet, at pjecen kun skal foreligge digitalt. 

 

3. Hvad er praksiskonsulentens rolle i Norddjurs Kommune?   

Der er udarbejdet forslag til en funktionsbeskrivelse for praksiskonsulenten. Forslag til 

funktionsbeskrivelsen blev godkendt.  

 

4. Fælles sundhedsdag 

De praktiserende læger deltager på Forårsmessen i Grenaa den 21. – 22. marts 2015, og foreslår at 

Norddjurs Kommune deltager med egen stand.  

 
 

5. Temamøder i fremtiden.  
 
Børne- og ungeområdet arrangerer en temadag i samarbejde med praksiskonsulenten. Det blev 

aftalt, at reservere torsdag den 7. maj 2015 til afholdelse af temadagen. Voksen- og plejeudvalget 

i Norddjurs Kommune udmønter årligt en sundhedspulje. Der søges om midler herfra til eventuel 

honorering af lægernes deltagelse og afholdelse af temadagen. 
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6. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

 

Det forventes, at der bliver tre ledige ydernumre i 2015, som det kan blive vanskeligt at 

genbesætte. Der afholdes snarest møde mellem repræsentanter fra henholdsvis Region 

Midtjylland, PLO Midt og de praktiserende læger i Norddjurs Kommune for at drøfte situationen. 

7. Samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og praktiserende læger  

På baggrund af de mange nye reformer blev det fremtidige samarbejde mellem læger og 

Jobcentret drøftet. Der var forslag om at afholde mini workshops i den vestlige og østlige del af 

kommunen med undervisning af lægerne i forbindelse med udfyldelse af attester mv. Karen Skau 

og Anne Aastrup afklarer med praksiskonsulenten. 

8. Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

Grenaa Sundhedshus indvies den 6. februar kl. 14.00.  

9. Dato for næste møde:  

Næste møde afholdes 4. marts kl. 16.30 – 18.30.  

10. Eventuelt 

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har besluttet at udvide direktionen med en      

arbejdsmarkedsdirektør. 


