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N YHEDSBREV  
 

 

Emner:  

• Ny Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune 

• Kontaktlæge-app  

• Rammer for plejecenterlæger 

• Præsentation af kommunens ny sygeplejerske med speciale i KOL  

• Tilbud om undervisning i spirometri 

• Sundhedsskolen – henvisninger til sundhedstilbud 

• Kommunal indsats for opstart af dosisdispenseret medicin hos borgerne 
 

 

 

Ny Sundheds- og omsorgschef 

Pr. 01.04.22 tiltrådte Anne-Marie Bentzen som Sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune. 
Anne-Marie kommer fra en stilling som områdeleder i Vejle Kommune og har også tidligere 
områdeledererfaring fra hjemmeplejen.  
Anne-Marie er 47 år, bor i Horsens sammen med sin familie og er oprindeligt uddannet sygeplejerske. 
 

 

Kontaktlæge-app 

                 I april startede de første kommunale plejecentre samt praktiserende læger med at 
              benytte ’Kontaktlæge-app’. De resterende parter er opstartet i uge 20. 
              Efter sommerferien samles der op på erfaringerne ift. i hvilke situationer og ved  
              hvilke patientgrupper, app-løsningen med fordel kan benyttes. 
 
 
 

 
 

 

Rammer for plejecenterlæger 

Ny ansættelsesaftale mellem Region Midt og PLO pr. 01.01.22 jf. OK22. Aftalens indhold er uændret, 
idet hovedfokus fortsat er:  

- Almenmedicinsk lægehjælp og tilsyn 
- Supervision på overordnet niveau (ikke borgerspecifikt niveau) 
- Tematisk undervisning/rådgivning/spørgetime med udgangspunkt i specifikke borgere og/eller 

sygdomme 

NYHEDSBREV  

til praktiserende læger i Norddjurs Kommune 

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger 

 

maj 2022
 

Kontakt Signe Riis Jespersen sjes@norddjurs.dk, hvis I har spørgsmål til opstart samt konkret brug 
af Kontaktlæge-app 
 

https://www.norddjurs.dk/politik/raad,-udvalg-og-naevn/kommunalt-laegeligt-udvalg/praktiserende-laeger
mailto:sjes@norddjurs.dk
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Præsentation af ny kommunal sygeplejerske med specialviden om KOL - kontakt 

 



Side 3 af 4 
 

 



Side 4 af 4 
 

Sundhedsskolen – henvisninger til sundhedstilbud 

Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at der i Norddjurs Kommune ses en signifikant højere 
forekomst af overvægt og rygning sammenlignet med andre kommuner i Region Midtjylland. Dertil 
ses der en øget forekomst af borgere med multisygdom og svære kroniske sygdomme. Begge 
tendenser er stigende. 
Sundhedsskolen i Grenaa tilbyder en lang række tilbud og forløb vedrørende: 

- Rygestop 
- Kostvejledning 
- Diabetes 
- KOL 
- Stress og depression 
- Hjerte-kar-sygdomme 
- Kræftrehabilitering 

Sundhedsskolens samlede tilbud kan ses på Sundhedstilbud - Norddjurs Kommune samt 
Sundhedstilbud i Norddjurs Kommune 

 

 

 
 

 

 

Kommunal indsats for opstart af dosisdispenseret medicin hos borgerne 

Med afsæt i den midlertidige aftale mellem PLO og Region Midt har Norddjurs Kommune iværksat en 
indsats siden årsskiftet som har haft til hensigt, at relevante og egnede borgere overgår fra manuel 
medicinophældning til dosisdispenseret medicin. 
Der er siden 15.12.21 sket en støt stigning i antallet af borgere, som modtager dosisdispenseret 
medicin i kommunalt regi. Et enkelt plejecenter har med en systematisk gennemgang konverteret 
henved 30 borgere fra manuel medicinophældning til dosisdispensering. Også i hjemmeplejen er der 
sket en markant stigning i antallet af borgere på dosisdispenseret medicin.  
 
Meldingen fra de kommunale enheder er, at processen med dosisdispenseret medicin kræver tid og 
grundig kommunikation med både borger og praktiserende læge, men at arbejdet i sidste ende frigør 
vigtige, trængte medarbejderressourcer, som kan bruges på andre nære omsorgsopgaver. 
Sundhed og Omsorg trækker efter sommerferien en endelig statistik på, hvor mange borgere der 
aktuelt modtager indsatser til henholdsvis manuel medicinophældning samt dosisdispenseret 
medicin. 
 

Signe Edske, sundhedsfaglig konsulent, Sundhed og Omsorg 
siem@norddjurs.dk 

Alle praktiserende læger opfordres til i højere grad at sende henvisninger til Sundhedsskolen, 
sådan at relevante borgere kan opstarte forløb.  

https://sundhedsskolen.norddjurs.dk/sundhedstilbud
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/norddjurs/

