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Referat fra møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg 26.februar 2013 
 

 

Deltagere: 

Thyge Traulsen, praktiserende læge, formand for PLO Norddjurs Kommune 

Søren Dujardin, praktiserende læge, kommunal praksiskonsulent 

 

Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef 

Bo Lindballe, områdeleder 0 – 30 årige deltog i stedet for Hanne Nielsen, socialchef  

Karen Skau, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef 

Anne Aastrup, sundhedsfaglig konsulent  

 

Afbud: 

Finn Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef 

Helle Støve, Myndighedschef 

 

  

Kommissorium for Kommunalt Lægeligt Udvalg  

Forslag til kommissorium blev godkendt. Udgangspunktet for kommissoriet er den 

vejledning, der er vedtaget af overenskomstparterne om Kommunalt Lægeligt Udvalg 

tilpasset lokale forhold.  

 

Kommunikation mellem praktiserende læger og kommunale aktører 

De praktiserende læger er tilfredse med korrespondancemodulerne, og ser frem til en 

fortsat udbygning. Lægerne gør opmærksom på, at akutte problemer ikke kan håndteres 

i den elektroniske kommunikation, da der må forventes en svartid på op til flere døgn. 

 

• Alle akutte henvendelser foretages pr. telefon 

• Hvis kommunen ønsker oplysninger om diagnoser, medicinering med videre i 

forbindelse med nye beboere på plejehjem indhentes disse oplysninger via en 

status attest 

 

Influenzavaccinationer 

Norddjurs Kommune undersøger regelværket i forhold til private aktører og 

vaccinationer. Der følges op på punktet til næste møde. 

 

Psykiske problemer hos unge under 18 år 

Unge under 18 år kan ikke få tilskud til psykologbehandling. Lægerne efterlyser derfor 

en oversigt over, hvilke tilbud der er i kommunen til denne gruppe. Norddjurs Kommune 

tager initiativ til, at der udarbejdes en oversigt. 

 



Referat Kommunalt Lægeligt Udvalg den 26. februar 2013 2

Information om kommunale tiltag: 
 

Projekt forebyggelse af indlæggelser 

Norddjurs Kommune arbejder med projektet ”Forebyggelse af indlæggelse”. Projektet 

er opdelt i tre faser. I første fase er der fokus på forebyggelse af indlæggelse på grund 

af væskemangel, nedre luftvejssygdomme og diabeteskomplikationer hos voksne 

borgere. Første fase i projektet er godt i gang. Der skal blandt andet foregå undervisning 

af medarbejdere fra hjemmeplejen, træning og plejecentrene. Indholdet i 

undervisningen er observation og handling i forhold til forebyggelse af indlæggelse på 

grund af de tre udvalgte sygdomsområder. Der sker samtidig en koordinering med andre 

projekter, der har snitflader til dette projekt. Blandt andet projektet vedrørende 

midlertidige boliger og information til lægerne om alternative tilbud til indlæggelse. 

Derudover undersøges mulighederne for IV-behandling i hjemmet. Planlægning af fase 2 

hvor der er fokus på områderne børn og psykiatri, er i gang. Indenfor børneområdet 

planlægges der blandt andet indsatser med fokus på hygiejne. Tredje fase af projektet 

forventes at starte op i første halvår af 2013.    

 

Projekt hjerneskadeområdet 

Det overordnede formål for projektet på hjerneskadeområdet er, at sikre borgeren med 

erhvervet hjerneskade et velkoordineret rehabiliteringsforløb som giver borgeren det 

bedst mulige resultat. Det undersøges blandt andet om opgaven bedst løftes, hvis 

kommunen har en hjerneskadekoordinator eller et hjerneskadeteam. I øjeblikket har 

Norddjurs Kommune et hjerneskadeteam. Region Midtjylland varetager en uddannelse af 

kommunale nøglepersoner indenfor området.  Norddjurs Kommune får uddannet i alt 13 

personer i løbet af en to års periode. 

  

Demenspolitik 

Norddjurs Kommune er ved at lave en ny demenspolitik. Intentionen med 

demenspolitikken er at bygge bro mellem den nuværende og den fremtidige indsats. Det 

skal ske ved at skabe sammenhængskraft for indsatsen på tværs af faggrænser og 

sektorer med et fælles værdisæt og udgangspunkt. 

 

I januar blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede 

visioner og strategier for en demenspolitik. Der er nedsat en projektgruppe og en 

styregruppe, som blandt andet på baggrund af dialogmødet har formuleret et forslag til 

en vision og strategier for Norddjurs Kommunes fremtidige demenspolitik.  

 

Det er visionen at sikre et trygt, aktivt og værdigt liv for borgere med demens eller 

demenslignende adfærd og for deres pårørende med udgangspunkt i den enkeltes 

livshistorie, ressourcer og behov. Strategierne for politikken vedrører: tidlig opsporing og 

diagnostisk udredning, borgerens hverdagsliv, familie og netværk, bolig, samarbejde 
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internt og eksternt, viden og velfærdsteknologi samt frivillige. Det forventes, at 

politikken er færdig i efteråret 2013. 

 

Grenaa Sundhedshus 

Stueetagen i Grenaa Sundhedshus skal renoveres. Byggeprocessen forventes at begynde 

efter sommerferien, og byggeriet står klar ca. et år efter. Det er planlagt, at Norddjurs 

Kommune flytter ind på 550 m2, som indrettes med faciliteter til borgerrettede tiltag. 

 

Næste møde 

Næste møde holdes den 24.09.2013 kl. 16.15 – 18.15. Norddjurs Kommune sender 

mødeindkaldelse ud. 

 
 


