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Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Sundhedsugen
Sundhedsugen, der er en uge rettet mod brugere og medarbejdere tilknyttet de
socialpsykiatriske tilbud i Gentofte Kommunen løber af stablen i uge 20. Program og
informationsmateriale udsendes til alle kommunens praktiserende læger pr. brev i løbet af
april.
Smitsomme børnesygdomme – Sundhedsstyrelsens vejledninger
Der opleves indimellem forskel mellem lægers anbefalinger i forhold til patienter med f.eks.
øjenbetændelse og Sundhedsstyrelsens vejledninger. Det anbefales, at alle henholder sig til
Sundhedsstyrelsens vejledninger. Vejledningerne findes på Sundhedsstyrelsens side om
Smitsomme sygdomme hos børn.
Plejehjemslægeordningen
Plejehjemslægeorden er ved at blive løbet i gang. Der nu er ni plejeboligbebyggelser, der er
helt eller delvist dækket via plejehjemslægeordningen. I nogle tilfælde sker dækningen af
lægelige kompagniskaber. Når der er afholdt opstartsmøder i de 9 plejeboliger, vides det,
hvor mange stillinger som er vakante udover stillingerne på Ordruplund, Jægersborghave og
Egebjerg. Stillingerne forventes slået op til sommer, når der er nogle erfaringer med
ordningen.
Lægeparkering ved plejeboligbebyggelser – tag en snak med forstanderne
Mange praktiserende læger udfordres af utilstrækkelige parkeringsforhold ved
plejeboligbebyggelserne, og ser sig indimellem nødsaget til at parkere ulovligt, f.eks. i
reserverede parkeringsbåse. Kommunen oplyser bebyggelsernes forstandere om lægernes
udfordringer. Lægerne – herunder særligt de nye plejehjemslæger – opfordres til at gå i
dialog med forstanderne om en løsning i forhold til den enkelte plejeboligbebyggelse.
Nye regler for kommunens forebyggende hjemmebesøg
Hidtil er alle borgere over 75 år blevet tilbudt ét årligt hjemmebesøg. Med de nye regler er
det alle borgere på 80 år og derover, som bor i eget hjem, som skal tilbydes besøg én gang
årligt. Derudover skal alle borgere tilbydes et besøg i det år, hvor de fylder 75 år, og borgere i
alderen 65-79 år, der er i særlig risiko og bor i eget hjem, kan efter behov tilbydes
forebyggende besøg.
Da kommunen ikke har kontakt med alle borgere i aldersgruppen 65-79, som kunne have
gavn af et forebyggende hjemmebesøg fra kommunen, opfordres de praktiserende læger til,
at orientere kommunen om disse borgere. Det gøres ved at henvise til Tranehaven.
Læs mere om Kommunens forebyggende hjemmebesøg i Kvalitetsstandarden for
forebyggende hjemmebesøg.
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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.

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

1

