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 Aftale om urinprøvetagning
 Én indgang til den kommunale sygepleje
 Reduktion af det kommunale serviceniveau
Aftale om urinprøvetagning
Der er blevet udarbejdet en samarbejdsbeskrivelse mellem de praktiserende læger og kommunens
sundhedspersonale vedrørende urinprøver. Beskrivelsen blev godkendt af KLU i den 16. maj 2018.
Samarbejdsbeskrivelsen indeholder
- en vejledning i hvilke glas, der skal anvendes,
-

en vejledning i hvilke data, der skal sendes til lægen via MedCom-korrespondance og

-

en kopi, at den følgeseddel, der skal følge med alle indleverede urinprøver.

Vejledningen kan findes under ”Aktuelle samarbejdsaftaler” via dette link
https://www.norddjurs.dk/media/6162694/vejl-til-urinproeve.pdf.
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.

”Én indgang”: tlf. 8959 2020 til den almindelige kommunale hjemmesygepleje
NB! Hvis I har behov for at aktivere det kommunale AKUT-team, skal I fortsat ringe på 8959 2121
Vi har nu gjort det lettere for læger, sygehuse, borgere og pårørende at komme i kontakt med den
kommunale hjemmesygepleje – uanset, hvor borgeren bor i Norddjurs Kommune.
Vi har etableret én telefonisk ”indgang” til kommunens hjemmesygepleje.
Tlf. 8959 2020 erstatter de direkte telefonnumre til hjemmesygeplejerskerne i både Allingåbro,
Glesborg og Grenå. Laminerede kort med de to telefonnumre udleveres i forbindelse med lægernes
klyngemøde den 26. oktober 2018.
Hvis I oplever, at der er problemer med at bruge det nye telefonnummer opfordres i til at kontakt Anne
Ahrensbach AHC@Norddjurs.dk, Tlf.: 2939 9263 eller Thyge Traulsen thyge.traulsen@gmail.com
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Konsekvenser af besparelser i Norddjurs Kommune
Sundhedsskolens ændringer som følge af besparelser
-

Forløbet for borgere med osteoporose lukker
Tilbud om selvtræning med instruktion lukker
Støtte til vægttab tilbydes fremover til borgere med BMI over 30, mod tidligere 25, og
forløbenes varighed ændres fra 2 år til 1 år.
Ved de forebyggende hjemmebesøg har vi reduceret i tilbud til risikoborgere. Konkret er der
ikke tilbud til borgere, der mister en ægtefælle/samlever og borgere med alvorlig sygdom
blandt nærtstående.

Sygeplejens aktuelle tilbud – jf. referat fra KLU, august 2018
Overgang til dosisdispensering, når borgere har haft et stabilt medicinbehov i 3 måneder
Dosisdispensering er et patientsikkert alternativ til hjemmesygeplejens manuelle
medicindispensering. I forbindelse med de udmeldte besparelser er der reduceret i
hjemmesygeplejens budget. Dette tiltage skal derfor ses som en metode til at sikre, at Norddjurs
Kommune stadig kan opretholde og udvikle kommunens sygeplejefaglige ressourcer hos de borgere,
der har ustabile komplekse sundhedsfaglige behov.
Manuel medicindispensering er tidskrævende og dermed ressourcekrævende: administrative
opgaver i forbindelse med forberedelse, kørsel, selve medicindispensering (inkl. opfølgning på
behandling), evt. bestilling af medicin. Derforuden er opgaven ofte forbundet med et genbesøg til
efterdosering på grund af manglende medicin, der ikke er afhentet, bestilt eller lignende.
Borgere der har haft et stabilt medicinbehov i 3 mdr.1 vil derfor blive tilbudt hjælp til at overgå til
dosisdispensering.
I første omgang vil det dreje sig om de borgere, hvor det udelukkende er egen læge, der ordinerer
medicinen.
Efter møde mellem de to apotekere i hhv. Auning og Grenå, kommunens praksiskonsulent og
souschef for Sundheds- og Omsorgsområdet, er det aftalt, at medicinens egnethed kontrolleres af
apoteket inden hjemmesygeplejen henvender sig til den praktiserende læge for at aftale nærmere i
relation til den enkelte borgers dosisdispensering.
1)

Fraset evt. antikoagulerende behandling. Borgere i antikoagulerende behandling vil blive tilbudt den
fornødne hjælp til at sidedosere dette, inkl. evt. oplæring.
Udvikling på dette område vil fortsætte i samarbejde med de praktiserende læger.
Måling af vitale-værdier og blodsukker.
Udføres i tidsafgrænset periode, når der foreligger tydelig beskrivelse af formål, ramme for tilladte
værdier og forventet tilbagemelding, hvis borgeren ikke selv er i stand til at udføre målingerne.
Kontakt Anne Ahrensbach AHC@Norddjurs.dk eller Thyge Traulsen thyge.traulsen@gmail.com ved
tvivl eller uklarhed.
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