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N YHEDSBREV  
t 

Dette er første udgave af et Nyhedsbrev fra Norddjurs Kommune til de praktiserende læger i 

kommunen. 

Den aktuelle udgave kommer per mail, men der kan forventes en fast placering på Norddjurs 

Kommunes hjemmeside, hvor alle Nyhedsbrev bliver offentliggjort og opbevaret. 

 

 Emner:  

 Aftale om naturlægemidler, kosttilskud og håndkøbslægemidler 

 Den nye kommunale akutindsats starter 1. marts 2018 

 Projekt Særlig Kommunal-TK 
 

Aftale om naturlægemidler, kosttilskud og håndkøbslægemidler 

Der er blevet udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse mellem de praktiserende læger og kommunens 

sundhedspersonale vedrørende håndkøbspræparater. Beskrivelsen blev godkendt af KLU i december 

2017.  

Samarbejdsbeskrivelsen indeholder klare principper.  

Kommunens sundhedspersonale må kun bistå borger/patienter med dosering af 

håndkøbspræparater, når disse er ordineret eller godkendt af en læge. 

Vi har opdelt håndkøbspræparater i 3 grupper: håndkøbslægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. 

Der er forskellige muligheder/pligter afhængig af hvilken gruppe præparatet tilhører. 

- Håndkøbslægemidler skal ordineres på FMK.  

- Kosttilskud og naturlægemidler kan ordineres, men behøves ikke at blive ordineret på FMK. Når 

man opfører et præparat i FMK, vil det kommunale sundhedspersonale bede om 

receptfornyelse. 

Kontakt Anne Ahrensbach AHC@Norddjurs.dk eller Thyge Traulsen thyge.traulsen@gmail.com ved tvivl 

eller uklarhed, eller hvis I ønsker at få tilsendt selve samarbejdsbeskrivelsen. 
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Den nye kommunale akutindsats startede 1. marts 2018 

I den forbindelse har alle lægepraksis fået tilsendt information om indsatsen og de relevante 
kontaktoplysninger. – vedhæftet som bilag.  
I kan også finde oplysningerne på Sundhed.dk – via linket herunder: 
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/norddjurs/akut-subakut/akutteam/ 

Akutteamet er kommet godt fra start. Teamet blev kontaktet mere end 14 gange i løbet af den første 
uge. Disse kontakter har overvejende drejet sig om borgere i Grenå-området.  

Akutsygeplejerskerne har fået udleveret en telefonliste med akuttelefonnumrene til alle 
praktiserende læger i Norddjurs Kommune. 

Akutnumrene må kun bruges af de 2 akutsygeplejersker, der aktuelt har vagten. 

Vi har aftalt, at opkaldet besvares enten direkte af lægen eller lægen ringer tilbage indenfor 10 
minutter, så sygeplejersken har mulighed for at forblive hos patienten i ventetiden. 

Såfremt I oplever at akutnumrene bliver brugt af andre kommunale ansatte end dem, der aktuelt har 
funktionen som akutsygeplejerske, opfordres i hermed til at kontakt Anne Ahrensbach 
AHC@Norddjurs.dk , Tlf.: 29699263 eller Thyge Traulsen thyge.traulsen@gmail.com 
 
 
Projekt Særlig Kommunal-TK 

I forbindelse med den nye kommunale akutindsats vil vi gerne benytte muligheden for at gøre 
opmærksom på projektet ”Særlig Kommunal-TK”. 

Når den praktiserende læge bliver anmodet om et sygebesøg hos en patient, kan lægen kontakte 
akutsygeplejersken og bede vedkommende tage på besøg hos patienten. 

Akutsygeplejersken har mulighed for at foretage en klinisk vurdering og de parakliniske 
undersøgelser, der er beskrevet i den information, I har fået tilsendt tidligere. 

Efter besøget kontakter akutsygeplejersken den praktiserende læge og konfererer 
undersøgelsesresultaterne. Herefter udarbejdes en behandlingsplan sammen med lægen. 

Uddelegering af sygebesøget og tilbagemelding fra sygeplejersken afregnes som én ”Særlig 
Kommunal-TK”.  

Der kan afregnes op til 3 særlige Kommunale-TK’er pr. patient pr. døgn. 

Hensigten med projektet er at forebygge indlæggelser ved at øge muligheden for vurdering og 
observation af patienter i eget hjem. 

Informationsbrevet inkl. EAN nummer til afregning findes vedhæftet. 

Man må gerne sende afregningen samme dag som kontakten. Alle regninger betales dog bagud, hver 
den 15. i måneden.  

Som en prøvehandling, har Norddjurs Kommune har besluttet at se bort fra den i aftalen definerede 
aldersgrænse på 65 år. I første omgang i 3 måneder – frem til og med 15. juli 2018.  

Kontakt Anne Ahrensbach AHC@Norddjurs.dk eller Thyge Traulsen thyge.traulsen@gmail.com ved 
tvivl eller uklarhed     
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