Nyhedsbrev til praktiserende læger i Gentofte Kommune
Sommer 2018

Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Lægernes ferieindberetning via laegeferie@gentofte.dk
De praktiserende lægers nye ferieindberetningssystem, PLO – Fri/Ferie, kan ikke
umiddelbart udfylde samme funktion ift. kommunen som laegeferie@gentofte.dk hidtil
har gjort. Derfor opfordres Gentoftes praktiserende læger stadig til at indberette ferie
og afløsere via laegeferie@gentofte.dk.
Jobopslag vedr. stilling som praksiskonsulent til det tværkommunale AkutTeam
Der slået en stilling op vedr. stilling som praksiskonsulent til faglig understøttelse af de
nye tværkommunale AkutTeams arbejde.
AkutTeamet er åbent døgnet rundt alle ugens dage. Der er kun sygeplejersker i teamet.
Alle med mindst 5 års erfaring fra primær og sekundær sektor. Teamet får henvendelser
fra almen praksis, hospital, 1813 og fra kommunernes hjemmepleje, plejecentre,
midlertidige pladser og bosteder om bl.a.:
 akut vurdering af borgere efter henvendelse
 måling, vurdering og formidling af kliniske værdier
 vejledning og sparring med samarbejdspartnere over telefonen
 håndtering af alle typer sygeplejeindsatser
 akut blodprøvetagning
Målet med AkutTeamets arbejde er at forhindre unødige indlæggelser og
genindlæggelser for især ældre borgere – men har opgaver hos alle borgere over 18 år
med akutte behov.
Stillingen som praksiskonsulent er berammet til ca. 6 timer ugentligt. Læs hele stillingsog funktionsbeskrivelsen her.
Udskiftning i Lægekontaktudvalget
Praktiserende læge Sabrina Torrens træder ind i Lægekontaktudvalget i stedet for Peter
Krebs. Gentofte Kommune takker Peter Krebs for det gode samarbejde.
Sektoransvar i forbindelse med behandling af afhængighed af lægeordineret medicin
Det opleves med jævne mellemrum, at praktiserende læger henviser borgere med
afhængighed af lægeordineret medicin til kommunal misbrugsbehandling som f.eks.
KABS. Ifølge reglerne skal borgere, som skal behandles for afhængighed af
lægeordineret medicin, behandles i regionalt regi, f.eks. hos speciallæge eller på en
smerteklinik. Det er kun borgere, der har afhængighed af ikke-lægeordinerede medicin
og narkotiske stoffer, som skal behandles i kommunalt regi.
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Har du en god idé?
Savner du noget, eller har du
gode ideer til nyhedsbrevet,
er du altid velkommen til at
kontakte os.
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Indfasning af Fælles Sprog III og Nexus
Gentofte Kommune står over for en indfasning af Fællssprog III (FSIII) – der er en ny
fælleskommunal faglig standard, som skal sikre ensartet dokumentation på pleje og
sundhedsområdet – og det nye Elektroniske Omsorgs Journalsystem (EOJ-system),
Nexus, som skal erstatte KMD Care. Implementeringen finder sted i perioden
september 2018 – april 2019. I denne indkøringsperiode vil de praktiserende læger
kunne opleve, at de berørte dele af kommunens personale, som man har kontakt med,
er i gang med at lære et nyt system at kende.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 11. september 2018
Tirsdag den 11. december 2018

I kommende nyhedsbreve vil der, i det omfang det er relevant, blive orienteret mere om
indfasningen af den nye dokumentationsmetode og det nye EOJ-system samt deres
implikationer for de praktiserende læger.
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