
 

 

Dagsorden 
 

 
Dato: 24. september2013  
  
Tid: 16.15 – 18.15 
 
Sted:  Østergade 36, Grenaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunalt Lægeligt Udvalg 
Navn: Deltog/afbud 
Thyge Traulsen, praktiserende læge x 
Søren Dujardin, praktiserende læge x 
Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef  x 
Finn Mikkelsen, skole- og dagtilbudschef Afbud 
Helle Støve, myndighedschef  Afbud 
Hanne Nielsen, socialchef  x 
Karen Skau, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef  x 
Anne Aastrup, områdeleder sundhed, administration og 
udvikling 

x 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

1. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg 
 

Influenzavaccinationer: Fra efteråret 2013 udarbejder plejecentrene lister over hvilke 
patienter, der ønsker influenzavaccination. Den relevante praktiserende læge kontaktes, 
og vaccinerer egne patienter på de enkelte plejecentre. 

 
Akutte henvendelser: Det er ikke alle akutte henvendelser fra Norddjurs Kommune, der 
foretages via telefon. Det er vigtigt at ringe til den praktiserende læge, da akutte 
henvendelser ikke kan håndteres i den elektroniske kommunikation. Norddjurs Kommune 
følger op på problematikken. 
 

2. Sundhedsaftaler 
 
Siden sidste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg har Norddjurs Kommune godkendt 
sundhedsaftaler indenfor Kræftrehabilitering og Cerebral Parese (CPOP). 
 
Sundhedsaftalen Rehabilitering i forbindelse med kræft har et overordnet formål om at 
sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne. Desuden skal det 
sikres, at rehabiliteringsindsatsen tager udgangspunkt i borgernes behov. Målgruppen er 
borgere, der har fået diagnosticeret en kræftsygdom i hospitalsregi og pårørende til 
borgere med kræft. Børn og unge udgør et særligt indsatsområde. 
 
Sundhedsaftalen Cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP) er rettet mod børn. Det 
overordnede formål er, at optimere børnenes funktionsevne og livskvalitet. Desuden er 
formålet at skabe sammenhæng og bedre overgange i den sundhedsfaglige opfølgning og 
indsats. Målgruppen er børn født i 2008 og senere. 

 
Det blev drøftet, hvordan kommunen informeres om, at PLO har godkendt nye 
sundhedsaftaler. Kommandogangen afklares inden næste møde, hvor punktet sættes på 
dagsordenen igen. 

 
 

3. Lægedækningen i Norddjurs Kommune. 
 
Dorte Bojer fratræder som kommunal praksiskonsulent 31.12.2013. Der er ikke 
umiddelbart en aktuel afløser. Det afklares om opgaven kan løses af de øvrige 
praksiskonsulenter. 

 
4. Elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommunen 

 
Enkelte kommunale afdelinger bruger ikke elektronisk rekvisition. 

 
De praktiserende læger ønsker kun én daglig henvendelse pr. borger via medcom, da det 
er det, de kan honoreres for. 
 
Norddjurs Kommune følger op på problematikkerne. 
 
 
 

 



 

 

5. Nyt tilbud på rusmiddelcenteret  
 
Rusmiddelcenteret i Norddjurs Kommune kan nu foretage afrusning ambulant. De 
praktiserende læger ønsker en afklaring af, hvem der tilser borgerne, hvis de bliver 
dårlige. De praktiserende læger mener ikke, det er deres opgave. Der følges op på 
spørgsmålet på næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg. 

 
 

6. Intravenøs behandling  
 
Fra den 01.10.2013 kan hjemmesygeplejerskerne i Norddjurs Kommune give intravenøs 
behandling til borgere udskrevet fra hospital. Det er læger på sygehuset, der har 
ansvaret, og dem der skal kontaktes, hvis der opstår problemer. 

 
7. Årligt temamøde med læger og a-kasser  

 
Forslag til emner udarbejdes sammen med praksiskonsulenten. 

 
8. Håndtering af speciallægeerklæringer i samarbejde med egen læge 

 
Jobcenteret har i nogle sammenhænge behov for speciallægeerklæringer, for at borgeren 
kan bevare sine sygedagpenge. De praktiserende læger gør opmærksom på, at de 
henviser til en udredning hos en speciallæge, hvis de mener, der er en indikation for det.   

 
9. Underretninger i børn og unge sager 

 
1.10.2013 trådte en ny lovgivning i kraft vedrørende underretninger i børn og unge sager. 
Lovgivningen betyder blandt andet, at kommunerne senest 24 timer efter modtagelsen af 
en underretning, skal afgive et svar. Hvis underretningen ikke er akut, er det mest 
hensigtsmæssigt, at den sendes mandag morgen fremfor fredag eftermiddag. Kommunen 
har et beredskab uden for normal åbningstid. 

 

10.  Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

Projekt forebyggelse af indlæggelser: Norddjurs Kommune arbejder fortsat med projekt 
forebyggelse af indlæggelser. Projektet har fokus på voksne med somatiske sygdomme, 
børn og unge samt borgere med psykiatriske sygdomme. De første resultater af arbejdet 
kan nu ses. I 2012 er der forebygget 94 indlæggelser. I første halvdel af 2013 er der 
forebygget 63 indlæggelser. 

Hjerneskadeområdet: Borgere med erhvervet hjerneskade skal sikres et velkoordineret 
rehabiliteringsforløb. Norddjurs Kommune arbejder på et projekt, som blandt andet 
indebærer uddannelse af kommunale nøglepersoner. Desuden undersøges det om 
borgeren er bedst stillet hvis kommunen – som nu – har et hjerneskadeteam eller en 
hjerneskadekoordinator.  

Norddjurs Kommune har sommeren 2013 godkendt en ny sundhedspolitik og en 
demenspolik. 

Link til Sundheds- og demenspolitik: 
http://www.norddjurs.dk/norddjurs/politikker/sundhed-og-omsorg-politikker 



 

 

Grenaa Sundhedshus: Region Midtjylland er i dialog med flere potentielle lejere, og 
afventer resultatet heraf.  Der har været afholdt licitation på renoveringen af stueetagen 
i Grenaa Sundhedshus. Byggeprocessen startes op, efter der er offentliggjort en vinder i 
oktober.  

11. Eventuelt 

Det blev drøftet hvordan Norddjurs Kommune kan informere læger om kommunale 
initiativer. Fra 2014 holdes der to årlige møder. Dato og indhold præsenteres på næste 
Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde.  

12. Næste møde 

Næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg holdes onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00 – 
18.00. 

 


