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Overordnet kan Norddjurs Kommune tilslutte sig intentionerne i den fremsendte praksisplan. Et effektivt 

sundhedsvæsen fordrer et tæt og forpligtende samarbejde mellem de praktiserende læger, region og 

kommuner, når borgernes ressourcer og behov er i fokus. I den forbindelse er det afgørende at det 

borgernære samarbejde følges op af fælles kvalitetssikring og –udvikling. 

 

Vedr. Bærende principper for samarbejdet 

Det er vigtigt at medtænke de opgaver, der muligvis forventes at rykke ud i kommunerne i takt med at de 

praktiserende læger overtager opgaver fra regionen. Lige som det er vigtigt at se på de muligheder, der er 

for at flytte opgaver fra de praktiserende læger til kommunerne blandt andet via anvendelse af 

rammedelegation. Eksempelvis i relation til tidlig indsats og rehabilitering af borgere med svære kroniske 

sygdomme.  Her kan vi kun tilslutte os, at det er vigtigt at holde fast i LEON-princippet, samt at økonomien 

følger borgeren. 

 

Vedr. Temaer og indsatsområder 

Vi kan tilslutte os at motivation til både rygestop og vægttab bør være et fælles indsatsområde.  I den 

forbindelse mener vi, at succeskriterierne bør udvides til, at indeholde såvel proces- som resultatmål. Dette 

er medvirkende til at understrege, at hverken region, kommune eller praktiserende læger kan sikre, at 

borgerne opnår det resultat de ønsker. Det er noget vi kan hjælpe borgerne med i fællesskab. Derfor vil vi 

foreslå, at målet på antal borgere henvist til rygestop suppleres med et mål for andel af henviste borgere, 

der er røgfri efter hhv. 12 og 24 mdr.  

På medicin området foreslår Norddjurs Kommune, at ambitionen suppleres med et fokus på 

patientsikkerheden og optimering af de samlede ressourcer der benyttes til at sikre, at borgerne får den 

rette medicin, i rette doser til rette tid. Udviklingen af samarbejdet om brug af dosisdispensering bør 

medtænkes. 
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