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1. Opfølgning på elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommune. 

 

• FMK: Implementering på socialområdet 

• FMK: Indsættelse af "buffer" inden der afsendes MedCom til egen læge 

• FMK: Brug af medicinbestillingsmodul 

• MedCom vedr. diverse hjælpemidler fra kommunen. 

 

Der foreligger ikke nogen aftale om honorering af praktiserende læger i forbindelse med FMK på 

socialområdet. Hanne Nielsen undersøger løsningsmuligheder. 

 

Lægerne ønsker at en sygeplejerske kvalitetssikrer MedCom beskeder inden afsendelse til lægen. 

Ønsket kan ikke konsekvent imødekommes. Norddjurs Kommune har fokus på indhold i MedCom 

beskeder som udviklingsområde.    

 

Der kan ikke bestilles medicin gennem FMK. Norddjurs Kommune sender derfor en 

korrespondancemeddelelse i stedet. Lægerne oplever det som uhensigtsmæssigt, fordi oplysningerne 

er ufuldstændige. Søs Fuglsang følger op på udfordringen med FMK-gruppen i regionen. 

 

Lægerne oplever at MedCom bruges som system til at spørge om hjælpemidler mv. fremfor at anvende 

statusattester. Norddjurs Kommune følger op på den interne arbejdsgang. 

 

 

2. Status på sygebesøg på aflastningspladser mere end 15 km fra praksis  

Forhandlingerne er stoppet, og der er for tiden ikke udsigt til en løsning. Det blev drøftet, om der kan 

tænkes en lokal løsning ind i forhold til de kommende plejecenterlæger. Der følges op på næste møde 

i Kommunalt Lægeligt Udvalg. 

 

3. Lægevalg foretaget af sagsbehandlere 

Praksis modtager jævnligt dispensationsansøgninger med henblik på optagelse af nye patienter, hvor 

der står " sagsbehandler har valgt læge". Praksis har blandt andet oplevet, at sagsbehandler har valgt 

klinikker, der er lukket for tilgang.  

 

Der ønskes en drøftelse af, om sagsbehandlere skal vælge læge på vegne af borgere. 

 

Det besluttes, at Hanne Nielsen er undersøgende på problematikken. Punktet følges op på næste 

møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg. 
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4. Plejehjemslæger – drøftelse af plan 

Med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre, herunder at 

reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt at 

forbedre medicinhåndtering m.m. indgik Staten, Danske Regioner, KL og PLO i maj 2016 en overordnet 

aftale om, at der gradvist skal indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttet læger til 

beboere på plejecentre. Den 10. november 2016 har Region Midtjylland, kommunerne i regionen og 

PLO-Midtjylland indgået aftale om, hvordan ordningen om fasttilknyttet læger til plejecentre 

udmøntes i Region Midtjylland.  

 

Ordningen består af 2 elementer: 

 

1. Beboerne på plejecentrene tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet det enkelte 

plejecenter. Beboerne har fortsat frit lægevalg, der er alene tale om et tilbud. Honoreringen for 

den sundhedsfaglige behandling sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.   

2. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge om at yde 

generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.  

Den enkelte kommune indgår kontrakt med de fast tilknyttede læger, hvor timeantal og interval for 

den sundhedsfaglige rådgivning aftales. I delaftalen for de midtjyske kommuner fremgår det, at det 

skal tilstræbes, at mindst muligt tid i ordningen anvendes på kørsel. I forbindelse med rekruttering af 

fasttilknyttet læger lægges der blandt andet vægt på et nærhedsprincip og lokalkendskab i forhold til 

de enkelte plejecentre.  

 

I Satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 er der afsat 100 mio. kr. i perioden 2016-

2019 til ordningen på landsplan. For Norddjurs Kommune svarer det til 137.000 kr. årligt. Midlerne er 

afsat til honorering af lægerne i forbindelse med, at lægerne yder generel sundhedsfaglig rådgivning 

til personalet på plejecentrene.  

 

Aftalen er vedlagt som bilag. 

 

Der ønskes en drøftelse af udmøntning af aftalen i Norddjurs Kommune. 

 

Det blev besluttet, at Henrik Fendinge Olsen og Anne Aastrup udarbejder et stillingsopslag. 

 

5. Ny sundhedsberedskabsplan i Norddjurs Kommune  

Norddjurs Kommune skal udarbejde en ny sundhedsberedskabsplan i 2017. Sundhedsberedskabsplanen 

skal sikre, at Norddjurs Kommune kan udvide og omstille sine forebyggelses-, behandlings-, og 

omsorgsopgaver ved ulykker, katastrofer og krig samt at de daglige opgaver videreføres. Dette sker i 

samarbejde med Region Midtjylland og de praktiserende læger jf. Ramme- og hensigtserklæring for 
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samarbejdet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende Lægers 

Organisation i regionen. 

  

I den nuværende Sundhedsberedskabsplan har de praktiserende læger følgende opgave: 

 

Ved en ekstraordinær udskrivning af et større antal patienter fra hospitalerne til plejecentre, 

plejehjem eller eget hjem er det de praktiserende læger i plejecentret/plejehjemmets lokalområde 

eller den hjemmeboende borgers lokalområde, der har til opgave at varetage behandlingen af 

patienterne.  

 

Fordeling af opgaver planlægges af praksiskonsulenterne i kommunen, og plejecentrene og 

plejehjemmene informeres i forbindelse med modtagelsen af patienterne om, hvilken læge de kan 

benytte. 

 

Det drøftes: 

 

• om proceduren fortsat skal være på denne måde ved masseudskrivelser 

• om de praktiserende læger kan/skal inddrages ved ”krisestøttende beredskab og etablering af 

psykosociale støttecentre” og hvordan det i så fald skal foregå.  

  

Den nuværende sundhedsberedskabsplan findes på Norddjurs Kommunes hjemmesiden.  

 

Det besluttes, at Henrik Fendinge Olsen undersøger, om PLO har indgået en aftale på området. 

Punktet drøftes på næste møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg. 

 

6. Håndkøbsmedicin, kosttilskud og naturlægemidler 

Punktet eftersendes. 

 

Det besluttes, at Norddjurs Kommunes kommende praksiskonsulent følger op på oplægget. 

 

7. Pilotprojekt i Sundhedsstrategisk ledelse: Klinisk vurdering af den ældremedicinske patient 

I Randersklyngen har Sundhedsstrategisk ledelse afholdt et laboratorie om visitation af akut syge 

patienter. I forlængelse af dette er der den 1. oktober 2016 startet et pilotprojekt op i 

Randersklyngen. Projektet varer et år. 

 

Målgruppen for projektet er akut syge medicinske patienter på 65 år eller derover. Patienter der 

indlægges via AMK(1-1-2) indgår ikke i pilot projektet. 
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I pilotprojektet tilbyder kommunernes sygeplejersker, at hjælpe med den kliniske vurdering i det 

omfang lægerne ønsker det. Lægen / vagtlægen kan få hjælp af kommunernes sygeplejersker i 

tidsrummet kl. 8.00 – 23.00 alle ugens dage. Alle kommuner har en responstid på maksimalt 2 timer.  

 

Hvis en læge/vagtlæge bliver anmodet om sygebesøg til en borger inden for målgruppen og 

lægen/vagtlægen ikke selv kan aflægge dette besøg, kan lægen gøre følgende, hvis borgeren er 

indforstået hermed:  

• Lægen kontakter den kommunale sygeplejerske telefonisk. Lægen informerer om borgeren 

og aftaler opgavens omfang og formål  

• Når sygeplejersken har besøgt borgeren, melder vedkommende tilbage til lægen telefonisk 

og eventuelt skriftligt. 

 

Der er vedlagt et bilag om pilotprojektet. 

 

Det drøftes hvad status er på pilotprojektet i Norddjurs Kommune. 

 

Det ønskes at kendskabet til projektet skal udbredes. Anne Aastrup videresender bilag med direkte 

telefonnummer til videreformidling blandt lægerne. 

 

8. Information om tilbud, målgrupper og organisation på socialområdet 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

9. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

Status på den aktuelle lægedækningssituation i Norddjurs Kommune. 

 

Den aktuelle lægedækning er god. 

 

 


