Nyhedsbrev til praktiserende læger i Gentofte Kommune
Efterår 2018
Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Lov om magtanvendelse
1. januar 2018 trådte en ny lov om magtanvendelse i kraft. Loven gør det muligt ved
tvang at behandle varigt inhabile patienter, hvis den praktiserende læge vurderer, at
manglende behandling vil medføre et væsentligt forringet helbred. Det er muligt at
uddelegere behandling ved tvang. I så fald anbefaler Gentofte Kommune at overlevering
om relevant information sker skriftligt.
Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet informationsmateriale til praktiserende
vedr. lovens muligheder og begrænsninger samt den praktiserende læges pligter i
forbindelse med anvendelse af loven.
Linket til Styrelsen for Patientsikkerheds gennemgang er tilgængelig her.

Nyttige links

Undersøgelse vedr. unge kvinders rygning i Gentofte Kommune
Gentofte Kommune har gennemført en undersøgelse vedr. unge kvinders rygevaner i
Gentofte Kommune, som har udmøntet sig i rapporten Piger Cool uden Røg.
Undersøgelsen viser bl.a., at 11,2% af de 15-19-årige piger i kommunen ryger dagligt,
mens det landsdækkende tal for piger i samme aldersgruppe kun er 6,4%.
Rapporten kan læses her.

Kontaktpersoner
Praksiskonsulent
Niels Kaarsberg

Undersøgelse vedr. prædiabetes i Gentofte Kommune
I projektet Sund Start har man afprøvet et såkaldt livsstils-interventionsprogram som et
led i bekæmpelsen af prædiabetes. Her er 72 borgere fra Gentofte med en BMI-værdi
over 28 blevet tilbudt en række særlige sundhedstilbud – heriblandt sundhedstjek,
kropsscanninger go vægttabsprogrammer. Projektet har vist, at især motionsgrupper,
kostændringer og udregning af body age har været særlig virkningsfuldt. I løbet af
projektet er de 72 deltageres body age i gennemsnit blevet sænket med 2½ år.
Evalueringsrapporten kan læses her.

Sabrina Torrens

Status vedr. implementeringen af Fælles Sprog III og Nexus
Implementeringen af FSIII og Nexus vil blive påbegyndt inden udgangen af 2018. Hvis
der opstår problemer grundet FSIII eller Nexus, som ikke umiddelbart kan løses eller
håndteres, opfordres man til at tage kontakt til Lone Jørgensen eller Susanne Andersen
fra Gentofte Kommune.
Stormøde mellem Gentoftes læger og Gentofte Kommune 14. januar 2019
Det er efterhånden blevet en tradition, at der hvert andet år arrangeres et møde, hvor
alle Gentoftes praktiserede læger inviteres til at mødes med ledere for relevante
områder i Gentofte Kommune. Programmet er under udarbejdelse og afholdelsesstedet
(som dog vil være et sted i kommunen) er endnu ikke fastsat, men sæt allerede nu et
kryds i kalenderen mandag den 14. januar 2019 kl. 16.30-19.30.
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Læger i kontaktudvalget
Lis Andersen
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Christian Reng

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 11. december 2018
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