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Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Boblberg.dk – en digital platform for borgere som oplever ufrivillig ensomhed
Boblberg.dk er et nyt digitalt tilbud, der giver borgerne mulighed for at skabe sociale
relationer på internettet baseret på fælles interesser. Siden kan f.eks. bruges af borgere,
der oplever ufrivillig ensomhed. De digitale relationer skabes med henblik på at
borgerne i sidste ende mødes fysisk i gensidige interessefællesskaber.
Gentofte Kommune har købt licens til tjenesten, som også har indgået samarbejder med
en række andre kommuner. Hvis det ønskes kommer ansatte fra Boblberg.dk gerne ud til
praktiserende læger for at fortælle mere om tjenestens muligheder.

Nyttige links
Information til de
praktiserende læger på
gentofte.dk
Om ’God adgang’
mærkning

Det er muligt at læse mere om boblberg.dk her.
Ny attestguide på sundhed.dk
Hjørring Kommune har udarbejdet en ny, informativ attestguide til det socialt-lægelige
samarbejde, som er tilgængelig på sundhed.dk. Guiden giver et godt overblik over bl.a.
rollefordeling mellem læger og kommunens sagsbehandlere samt diverse attesttypers
anvendelse. Da guiden er udarbejdet af Hjørring Kommune, skal der gøres opmærksom
på, at guiden ikke passer fuldstændig ift. Gentofte Kommune og derfor ikke kan følges
slavisk.
Link til guiden kan findes her.
Handlemuligheder ved akut behov for aflastningspladser
I flere tilfælde er der blevet efterspurgt kommunale akutpladser i presserende
situationer, hvor en praktiserende læge bliver bekendt med en borger, som ikke vil
kunne klare sig i eget hjem.
Kommunen råder ikke over egentlige akutpladser, som står tomme og venter i tilfælde
af akut opståede situationer, hvor der f.eks. er behov for aflastning. Praktiserende
læger, som mener, at en borger har behov for en plads uden for eget hjem, skal
kontakte Visitationen i Pleje & Sundhed Myndighed, hvorefter en
visitationssygeplejerske vurderer om, borgeren skal visiteres til hjemmeplejebesøg,
madservice, ophold på daghjem mv.
Pleje & Sundhed Myndighed kan kontaktes på tlf. 39 98 05 83 (tast herefter 4) man-tor.
kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.
Ved akutte situationer om aftenen, natten, i weekender eller helligdage kontaktes
vagtcentralen på tlf. 39 63 18 68.

Kontaktpersoner
Praksiskonsulent
Niels Kaarsberg
Læger i kontaktudvalget
Lis Andersen
Peter Krebs
Sune Trolle Gronemann
Vibe Kongsøe
Gentofte Kommune
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.

Indsendelse af underretninger til kommunen
Der findes en række forskellige måder et indsende underretninger til kommunen. Det er
vigtigt, at underretninger sker korrekt så datasikkerheden opretholdes. Det letteste er at
ringe til kommunen, men det er også muligt at indsende underretninger via nempost.dk
eller virk.dk.
Indsendelse af underretninger kan ske via kommunens hovednummer: 39 98 50 00.
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Den nye tværkommunale akutfunktion
Som der blev orienteret i vinterudgaven af dette nyhedsbrev er Gentofte, Rudersdal og
Gentofte kommuner i færd med at etablere en tværkommunal akutfunktion på det
somatiske område. De tre kommuner har via frikommuneforsøgsordningen fået lov at
afprøve leveringen af hjemmesygeplejeydelser på nye måder. Der skabes derfor en ny
organisatorisk ramme for tværkommunale akutfunktioner i tæt samarbejde med almen
praksis, hospital og 1813. Akutfunktionen skal levere ydelser til borgere i alle tre
kommuner.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 19. juni 2018
Tirsdag den 11. september 2018
Tirsdag den 11. december 2018

Fra den 23. april vil man kunne få kontakt til den tværkommunale akutfunktion på
telefonnummer: 39 57 39 57.
De praktiserende læger i de tre kommuner vil inden den 23. april modtage mere detaljeret
information om akutfunktionen.
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