Nyhedsbrev til praktiserende læger i Gentofte Kommune
December 2016
Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Møde for praktiserende læger og sygeplejersker
Gentofte Kommune inviterer praktiserende læger og sygeplejersker til et
kommunikationsmøde med præsentation af centrale områder, hvor privat praksis og
kommunen har samarbejdsrelationer. Desuden præsenteres relevante faglige temaer.
Formålet med mødet er, at styrke samarbejdet på tværs gennem en introduktion til den del af
kommunen, der vedrører lægerne og sygeplejerskernes arbejde.
Temaer på mødet omfatter bl.a.:
Den nye plejehjemslægeordning
Tranehavens tilbud
Børneområdet og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Andre relevante samarbejdstemaer
Mødet finder sted 16. januar 2017 kl. 16.30-19.30 på Tranehaven
Invitation og program udsendes snarest til alle læger.

Nyttige links
Gentofte Kommunes
hjemmeside
Om ’God adgang’ mærkning:
www.godadgang.dk

Kontaktpersoner
Praksiskonsulent
Niels Kaarsberg
niels.kaarsberg@dadlnet.dk

Plejehjemslægeordningen
I forbindelse med indfasningen af plejehjemslægeordningen i Gentofte Kommune sættes den
konkrete proces i gang i 2017, hvor alle kommunens 12 plejecentre deltager, således at ca. 2025 beboere hvert sted omfattes af ordningen. Der søges i 2017 efter 12 praktiserende læger,
som sammen med de pågældende institutioners personale er interesserede i at starte
ordningen op.

Læger i kontaktudvalget
Lis Andersen
lis_andersen@pma.dk

Formålet med ordningen er at skabe endnu bedre kvalitet for beboere på plejecentrene. I
Gentofte Kommune vil ordningen særligt have fokus på at etablere bedre kommunikation og
nye samarbejdsformer mellem læger og plejepersonale.

Sune Trolle Gronemann
stg@dadlnet.dk

Peter Krebs
krebs@dadlnet.dk

Vibe Kongsøe
vkongsøe@hotmail.com

Fra den praktiserende læges perspektiv vil gevinsten – særligt på sigt – være, at en større del
af de plejecenterbeboere, som den pågældende læge har tilknyttet sin praksis, vil være samlet
på én lokalitet, hvor læge og personale også kender hinanden godt og arbejder sammen efter
faste aftaler og rutiner. I dag har de fleste læger få patienter på mange plejecentre, hvilket
gør, at samarbejdet mellem personale og læge foregår mindre koordineret.

Gentofte Kommune
Christian Reng
crre@gentofte.dk

Det kan yderligere oplyses, at ordningen ikke kræver, at plejehjemslægerne altid står til
rådighed. Plejehjemslægen har med andre ord ikke pligt til at stå til rådighed i dennes
ferieperioder.

Har du en god idé?

Der udsendes stillingsopslag først i det nye år. Praktiserende læger, der kunne være
interesserede i at fungere som plejehjemslæger kan få mere information om ordningen på
mødet for praktiserende læger og sygeplejersker den 16. januar 2017 (se ovenfor).

Savner du noget, eller har du
gode ideer til nyhedsbrevet,
er du altid velkommen til at
kontakte os.
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Arbejdsgang vedr. tolkebistand

Der har været et behov for at tydeliggøre arbejdsgangen vedr. bestilling af tolkebistand i
forbindelse med kommunalt initierede konsultationer hos privatpraktiserende læge. Det blev
på lægekontaktudvalgets møde den 6. december aftalt, at det altid er lægerne selv, der skal
bestille tolkebistand, mens regningen herfor sendes til kommunen. Kommunen vil fortsat
være behjælpelig med kontaktinformationer på tolkebureauer.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 14. marts 2017
Tirsdag den 6. juni 2017
Tirsdag den 5. september 2017
Tirsdag den 5. december 2017

Gentofte Kommunes liste over godkendte leverandører af tolkeydelser kan findes her.
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