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N YHEDSBREV  
 

Emner:  

 Rationel arbejdsgang i forbindelse med lægefaglig vurdering v/bevilling af 
kompressionsstrømper 

 Præsentation af og tilbud fra Norddjurs kommunes 2 sygeplejersker med 
speciale i KOL  

 Information vedr. krav til borgernes medicindoseringsæsker 

 Én indgang til hjemmesygeplejen – Tak!  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bevilling af kompressionsstrømper  

Rationel arbejdsgang i forbindelse med lægefaglig vurdering 

I samarbejde med praksiskonsulenten, er der udarbejdet en detaljeret vejledning, der bl.a. beskriver 
de helbredsmæssige data, der er en forudsætning for, at Visitationen kan vurdere om borgeren er 
berettiget til at få bevilget kompressionsstrømper. Vejledningens side 2 indeholder et forslag til en 
skabelon, der kan benyttes i korrespondancen. – se link herunder. 

Som alternativ til fremsendelse af LÆ165, og efterfølgende modtagelse og udfyldning af Statusattest 
tilbyder Visitationen i Norddjurs Kommune, at honorere lægefaglige vurderinger sendt i MedCom-
korrespondancer med en takst svarende til takst for statusattester. Det er selvfølgelig en 
forudsætning, at korrespondancen indeholder de data, der er nævnt i vejledningen.  

I første omgang gælder dette tilbud udelukkende for lægefaglige vurderinger udfærdiget med henblik 
på bevilling af kompressionsstrømper. 

 
Det er vigtigt, at der står ”Visitation” i korrespondancens emnefeltet.  
Det sikrer, at korrespondancen når hurtigt frem til Visitationen. Visitationen kan desværre ikke 
oprettes som modtager i det nuværende MedCom-system.  

NB! Hvis der ikke skrives noget i emnefeltet, skal plejepersonalet i driften åbne og læse 
korrespondancen, inden de kan videresende den til Visitationen. 

Vejledning og skabelon i PDF-format kan fremfindes via dette link 
https://www.norddjurs.dk/media/6350670/kompressionsstroemper-kommunikation-fra-laeger-vers-1.pdf   

Skabelon til korrespondancen kan downloades i Word-format via dette link 
https://www.norddjurs.dk/media/6430233/skabelon-korrespondance-vedr-kompressionsstroemper.docx 
 
Linkene fører direkte til dokumenterne, der ligger på siden ”Praktiserende læger” under ”Aktuelle samarbejdsaftaler” på 
Norddjurs Kommunes hjemmeside. 

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

NYHEDSBREV  

til praktiserende læger i Norddjurs Kommune 

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger 
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Kommunen har 2 sygeplejersker med specialviden om KOL - kontakt 

I løbet af 2018 har Norddjurs Kommune ansat 2 KOL-sygeplejersker:  
Mariann Firlings Pedersen og Tina Schaumann Sørensen. 

Kerneopgaver i forhold til KOL er: 

 At medvirke til relevant kompetenceudvikling af kommunens personale. 

 At yde sygepleje til borgere, der har særligt komplekse behov/problemstillinger i forbindelse med deres KOL-

sygdom. Dette gøres i et tæt samarbejde med kommunens personale og tværsektorielle samarbejdspartnere. 

o KOL-sygeplejerskerne gennemfører bl.a. hjemmebesøg hos borgere, der har ustabile og komplekse 

problemstillinger i relation til deres KOL-sygdom. 

 Udvikling og kvalitetssikring i relation til kommunale indsatser på KOL-området. 

Direkte lægekontakt til KOL-sygeplejerske 
Egen læge er velkommen til at kontakte KOL-sygeplejerskerne, hvis lægen vurderer, at borgeren har komplekse 
sundhedsfaglige problemstillinger i relation til dennes KOL-sygdom OG deraf øget risiko for indlæggelse. 

Kontakt til KOL-sygeplejerskerne etableres via en korrespondance i MedCom-systemet.  
 Modtageren er: ”Norddjurs kommune – Hjemmesygeplejen” 
 Skriv ”ATT KOL sygeplejerske” i emnefeltet, så bliver den læst af de rigtige – uden omveje  

 

Korrespondancen skal indeholde følgende information: 
 ”Efter aftale med patienten” (- ellers må vi ikke kontakte borgeren): 
 Beskrivelse af problemstilling, samt evt. forsøgte tiltag 
 Klassifikation af sværhedsgrad – efter GOLDstandard 
 Co-morbiditet 

Derudover er det vigtigt, at FMK er ajourført (Her kan medicinsk historik også læses) 

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

Krav til medicin-doseringsæsker 

Den 30. januar har Norddjurs Kommune godkendt opdateret kvalitetsstandard og indsatskatalog for 
den kommunale sygepleje. Ændringerne består primært af sproglige præciseringer.  

I indsatsen ”Medicinadministration” indeholder nu også en vejledning i indkøb af doseringsæsker 
(side 9 i Indsatskatalog). https://www.norddjurs.dk/media/6121634/indsatskatalog-for-sygepleje.pdf 

Det vil være dejligt, hvis I vil gøre borgerne opmærksomme på, at kommunen har nogle krav til 
medicindoseringsæskerne, så de ikke bruger penge på nogle uegnede æsker. 

Norddjurs Kommune skal nok selv fortælle borgerne om, hvilke funktionalitetskrav 
medicindoseringsæskerne skal leve op til, når vi modtager Jeres korrespondance vedr. 
medicinadministration.  

”Én indgang”: tlf. 8959 2020    

Norddjurs Kommune vil gerne sige tak for den hurtige ”omstilling” til det nye telefonnummer. 
”Én indgang” til den almindelige kommunale hjemmesygeplejen er blevet godt modtaget, og 
kommunen oplever, at telefonnummeret bruges efter hensigten.  
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