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Juni 2016
Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Informationer fra møde i Lægekontaktudvalget den 7. juni
Henvisning til den akutte sygeplejefunktion
Siden oktober 2014 har det været muligt at gøre brug af Gentofte Kommunes akutte
sygeplejefunktion døgnet rundt. Ordningen gælder indsatser til borgere med nedsat
funktionsevne i eget hjem og i plejebolig.

Nyttige links
Meld din ferie i en mail til
laegeferie@gentofte.dk
Om ’God adgang’-mærkning

Den akutte sygepleje har vist sig at være en rigtig god måde at forebygge indlæggelser
(især urinvejsindlæggelser, anlæggelse og skylning af blære katetre) på. Lægerne
opfordres til i endnu højere grad at gøre brug af ordningen – også ved patienter, der ikke
allerede er kendt af hjemmeplejen eller plejeboliger. Læs om den akutte sygepleje HER.
Akutsygeplejen kontaktes på tlf.nr.: 30 10 77 20.
Ekstra nr. i dagtimer på hverdage er tlf.nr.: 30 10 77 13.
Opfølgende hjemmebesøg
Der er en positiv oplevelse af ordningen med opfølgende hjemmebesøg, hvor
sygeplejersker og læger sammen besøger patienterne i forbindelse med udskrivning fra
hospitalerne. Det er derfor aftalt, at både kommunens sygeplejersker og lægerne vil være
mere opmærksomme på muligheden.
Flygtningesituationen i Gentofte Kommune
Kommunen har fokus på ligelig fordeling af flygtninge mellem lægerne i kommunen, men
må også tage hensyn til geografi. Gentofte Kommune skal modtage knapt 300 flygtninge i
perioden mellem marts 2016 og marts 2017. Der er ikke ankommet så mange på
nuværende tidspunkt, men de forventes at komme i de resterende måneder.
Tranehaven har modtaget henvisning af flere flygtninge, som ikke er i målgruppen for
Tranehaven. Tilbud baseret på frivillige kræfter er imidlertid også en mulighed for
aktivering af flygtninge. Netværkshuset tager imod nye frivillige.
Henvisninger til vederlagsfri fysioterapi
Frikommuneforsøget for vederlagsfri fysioterapi er blevet evalueret og rapporten ligger på
kommens hjemmeside. Det er besluttet, at de involverede kommuner fortsætter praksis
som hidtil indtil sommeren 2017. For praktiserende læger betyder det, at de uden
ændringer fortsat skal sende korrespondancemeddelelser til kommunen hver gang de
henviser, re-henviser eller underskriver undtagelsesredegørelse til vederlagsfri fysioterapi.
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Peter Krebs
krebs@dadlnet.dk
Sune Trolle Gronemann
stg@dadlnet.dk
Vibe Kongsøe
vkongsøe@hotmail.com
Gentofte Kommune
Rikke Barnholdt Hansen
ribh@gentofte.dk

Der kan ikke længere henvises til GLAD-projektet
I forbindelse med forskningsprojektet GLAD har man kunne henvise direkte til vederlagsfri
træning af knæ og hofte på Tranehaven. Dette er ikke længere muligt. Ældre svækkede
borgere med artrose kan, som det også har været praksis hidtil, henvises til
træning/vurdering på Tranehaven.
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Forløbsprogram for lænderyglidelser
Hospitaler, der samarbejder med Tranehaven om forløb for lænderyglidelser, oplever, at
der ofte henvises forkert fra praktiserende læger. Henvisningsguides med skematiske
oversigter over forløbsprogram vil ligge under Information til de praktiserende læger på
kommunens hjemmeside.
Sommerferie
Husk at melde din ferie ind til laegeferie@gentofte.dk hurtigst muligt. Kommunen
udarbejder omkring hovedferien (ca. juni-september) en liste med lægernes ferie, som
offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Har du en god idé?
Savner du noget, eller har du
gode ideer til nyhedsbrevet,
er du altid velkommen til at
kontakte os.

Send oplysning om sommerferie senest fredag den 8. juli 2016. Oplys gerne en (eller flere)
vikarierende læge(r).

Kort nyt fra kommunen
Forebyggelse af livstilssygdomme og kommunens nye sundhedspolitik
Gentofte Kommunes arbejder i øjeblikket på en ny sundhedspolitik. Der er i arbejdet med
politikken blandt andet taget udgangspunkt i Regionens Sundhedsprofil (indeholder også
definition på ’risikabel alkoholadfærd’ og CAGE-C spørgeskema til måling af
alkoholafhængighed), anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og en undersøgelse om
rusmidler og trivsel blandt unge i kommunen.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 6. september 2016
Tirsdag den 6. december 2016

Der har været særligt fokus på, hvordan antallet af tabte gode leveår minimeres.
Kommunen er meget åben for inputs til konkrete projekter og samarbejde med de
praktiserende læger. Det kan f.eks. være projekter om begrænsning af alkoholforbrug eller
forebyggelse af tobaksforbrug blandt unge.
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