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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 X 

Helle Støve, myndighedschef  Afbud 

Hanne Nielsen, socialchef  X 

Karen Skau, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef  X 

Anne Aastrup, områdeleder sundhed, administration og 

udvikling 

X 
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1. Norddjurs Kommunes akut/aflastnings/genoptræningspladser 

PLO og KL er ved at forhandle, hvordan borgerne på de kommunale 

akut/aflastnings/genoptræningspladser skal passes. Afstand fra praksis til akutplads er et 

kardinalpunkt i forhandlingen.  

 

De praktiserende læger i Norddjurs Kommune ønsker ikke at have behandlingsansvar for deres 

tilmeldte patienter, som af kommunen bliver tilknyttet en akut/aflastnings/genoptræningsplads 

mere end 15 km fra klinikken. 

 

Norddjurs Kommune afventer udmelding fra regionen om resultat af forhandlingerne. 

 

Norddjurs Kommune råder over 34 midlertidige boliger: 16 på Digterparken i Grenaa, 10 på 

Posthaven i Grenaa og 8 på Træningscenter Vest i Auning. Visitationen foretages af 

visitationsafdelingen eller vagthavende hjemmesygeplejerske. Egen læge, sygehus og kommune 

kan henvise. Det gældende tilbud er beskrevet på praksis.dk 

 

 

2. Storrygerpulje 

Sundhedsstyrelsen opslog i forsommeren 2014 en pulje til kommuner om storrygerindsatser. 

Randersklyngen sendte en fælles ansøgning i august, som der er modtaget afslag på. 

Sundhedsskolen i Norddjurs Kommune tilbyder rygestopkurser til alle borgere i kommunen. Det 

gældende tilbud er beskrevet på praksis.dk  

 

3. Elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommunen  

Det Fælles Medicinkort FMK byder på forskellige udfordringer. Når Norddjurs Kommune kender 

tidspunkt for opstart i kommunen, planlægges arbejdsgangen mellem praktiserende læger og 

kommune på et KLU-møde. 

 

4. Opsøgende hjemmebesøg til skrøbelige borgere under 75 år 

 

Der tilbydes opsøgende hjemmebesøg til skrøbelige borgere over 75 år. De praktiserende læger i 

Norddjurs Kommune foreslår, at indgå samarbejde med Norddjurs Kommune om opsøgende 

hjemmebesøg til borgere under 75 år. Norddjurs Kommune afventer forhandlinger i forbindelse 

med praksisplan og sundhedsaftale. 
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5. Jobcentrets nye opgaver i forbindelse med sygedagpengereformen  

Første del af sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014. Resten af reformen træder i kraft 

den 1. januar 2015. Reformen medfører nye opgaver for jobcenteret og for den praktiserende 

læge – herunder korte deadlines på levering af attester. Der kommer mere viden i løbet af 

efteråret, som formidles videre. 

 

 

6. LBR’s fremtid  

Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges fra årsskiftet. Det er ved at blive undersøgt, om arbejdet 

kan fortsætte i et andet forum. 

 

7. Lægedækningen i Norddjurs Kommune  

Den 1. marts 2015 kommer der to ledige ydernumre i Norddjurs Kommune. Desuden forventes 

yderligere et ydernummer ledigt i løbet af efteråret 2015. Der er ikke umiddelbar udsigt til, at 

ydernumrene kan sælges. 

 

8. Samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og praktiserende læger  

Statusattest: Statusattest LÆ 125 anvendes ikke konsekvent af plejecentrene. Norddjurs 

Kommune følger op. 

 

Pjece: Der er udarbejdet forslag til en pjece om samarbejdet mellem praktiserende læger og 

Norddjurs Kommune. KLU har redigeringsretten over pjecen. Pjecen gennemgås på næste møde i 

KLU. 

 

Sundhedsskolen har fået nyt lokationsnummer: Henvisninger til sundhedsskolen foretages 

fremover på: ”Sundhedsskolen Norddjurs 5790002013348”.  

 

Funktionsbeskrivelse praksiskonsulenter: Forslaget til funktionsbeskrivelse for 

praksiskonsulenter gennemgås på næste møde i KLU. 

 

9. Forslag om en sundhedsdag i Norddjurs Kommune  

Det foreslås at praktiserende læger og Norddjurs Kommune sammen deltager på sundhedsmesse i 

Grenaa Idrætscenter i marts 2015. Muligheden undersøges nærmere, og drøftes igen på næste 

møde i KLU. 
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10. Sundhedsaftaler 2015-2018  

Forslag til ny sundhedsaftale 2015-2018 er sendt i høring. Aftalen skal godkendes af Regionsrådet 

og de 19 kommunalbestyrelser inden udgangen af januar 2015.  Region, kommuner og almen 

praksis deltager i arbejdet.  

Når sundhedsaftalerne er godkendt, drøfter KLU et udspil til proces for samarbejdet om de 

kommende sundhedsaftaler. Hver især forbereder sig. 

 

11. Ansøgning Ældrepuljen 2015  

Staten har igen i 2015 afsat 1 mia. kr. i en pulje til et løft af indsatsen på det kommunale 

ældreområde. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 8,229 mio. kr.  

Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og 

udsatte ældre med et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan 

støttes til at klare sig selv. 

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommuner har godkendt, at der sendes ansøgning afsted med 

følgende indsatser og beløb: 

 

Nr. Indsats 2015 

(hele 1.000 kr.) 

1 Rengøring hver 2. uge  3.070 

2 Øget service i forhold til bad  690 

3 Træning og aktivitet på plejecentrene 2.000 

4 Patientsikkerhed 360 

5 Sygepleje 828 

6 Netværksrehabilitering 700 

7 Vedligeholdelsestræning (§86) 581 

  I alt  8.229 
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12. Information om lokale sundhedspolitiske initiativer 

Grenaa Sundhedshus: Førstesalen er taget i brug af praktiserende læge og Grenaa Fysioterapi. 

Ombygning af stueetagen er - næsten - færdig, hvor Region Midt (jordemødre) og Norddjurs 

Kommune forventes at flytte ind i nærmeste fremtid. Indvielse af Sundhedshuset forventes afholdt 

i januar 2015. 

 

Ansættelse af farmakonom: Norddjurs Kommune har som følge af Ældrepuljen 2014 ansat en 

farmakonom, som blandt andet arbejder med kvalitetssikring af arbejdsgange for 

medicinadministration og medvirker til sagsbehandling på utilsigtede hændelser. 

 

  

13. Dato for næste møde: 

     Næste møde i KLU holdes den 3. december 2014 kl. 16.30 – 18.30 

 

14. Eventuelt 

 Udlændingestyrelsen har etableret et asylcenter på det tidligere plejehjem Lyngbygård. Desuden er 

Georgsminde i Nimtofte og de tidligere plejehjem i Voldby og Rimsø i spil som asylcentre. Det 

forventes at ca. 300 asylansøgere skal bo på centrene. Det drejer sig fortrinsvist om personer fra 

Syrien og Eritrea. Røde Kors står på vegne af Udlændingestyrelsen for driften af asylcentrene. 

Røde Kors har selv ansat sundhedspersonale - herunder læger. Det kan blive relevant at inddrage 

lokale lægehuse. I så fald foregår et lægebesøg efter visitation fra Røde Kors, som også betaler for 

ydelsen. Visitationen foregår ud fra NUS-princippet: Nødvendigt, Uopsætteligt, Smertelindrende. 

 

Asylansøgerbørn under 18 år har i praksis samme ret til forebyggende sundhedsordninger samt 

vederlagsfri sundhedsbehandling som herboende børn. Behandling betales af Udlændingestyrelsen, og 

det er Røde Kors som sikrer, at asylansøgerbørn mv. får forebyggende sundhedsordninger og ved 

sygdom får mulighed for sundhedsbehandling. 

På kommunens hjemmeside findes opdateret information: asylcentre.norddjurs.dk 

   


