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Vinter 2018

Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Nye regler på tolkeområdet ifm. lægebesøg
Den 1. juli 2018 er der trådt der nye regler i kraft på tolkeområdet. Reglerne betyder, at
patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år og har behov for tolkebistand i sundhedssystemet, skal betale et gebyr for tolkningen. Enkelte patientgrupper er undtaget gebyret. Undtagelserne er:
 Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller
varigt har mistet evnen til at tilegne sig eller anvende tilegnede danskkundskaber.
 Børn under 18 år, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
 Personer fra det tyske mindretal, der har behov for tolkebistand på tysk.
 Patienter, der har behov for tolkning på grønlandsk eller færøsk.
Hvis man er berettiget til dispensation pga. sin sundhedstilstand, skal patienten indsende
dokumentation herfor. Dokumentationen skal:
 Være udarbejdet og attesteret af en læge. Det kan enten være egen læge eller den
læge, der er ansvarlig for behandling på sygehuset. Patienten skal selv betale for
eventuelle udgifter til indhentning af dokumentationen for den lægefaglige vurdering.
 Tydeligt angive, at man, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt, har mistet evnen til at lære eller anvende det danske sprog.
 Indeholde navn og CPR-nr.
Nogle borgere er blevet henvist til at søge om betaling af tolkeregningen hos kommunen.
Man kan altid søge, men det bevilliges kun i særtilfælde. Der opfordres derfor til, at man
ikke henviser patienter til at søge om betaling af tolkeregningen hos kommunen.
Opfordring til at overveje dosisdispenseret medicin
Antallet af borgere, der får dosisdispenseret deres medicin, er faldende. Formålet med
maskinel dosispakning er at gøre dispenseringen mere nøjagtig, sikker og hygiejnisk. Opgørelser har vist, at der er langt færre fejl, når doseringen sker maskinelt, end når det er
personale, der dispenserer medicinen. Endvidere ses der en økonomisk fordel ved dosisdispenseret medicin, både for borgeren og kommunen. Derfor opfordres kommunens
praktiserende læger til at overveje ordination af dosisdispenseret medicin, når det er relevant, f.eks. i forhold til patienter, der over længere tid vurderes at have et stabilt medicinforbrug.
Lægernes kontakt til Børn og Skole
Der er fra de praktiserende lægers side blevet efterspurgt et overblik over kontaktpersoner i Børn og Skole, bl.a. i forhold til Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
og underretninger. Derfor har kommunen udarbejdet denne oversigt.

Nyttige links
Information til de praktiserende læger på gentofte.dk
Sundhedsprofil for Region
Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer
(sammenfatning)
Sundhedsprofil for Region
Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom
(sammenfatning)
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Gentofte Kommunes resultater fra Sundhedsprofilen 2017
Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden 2017 deler sig i to publikationer: 1) Sundhedsadfærd og risikofaktorer 2) Kronisk sygdom.
Den overordnede konklusion for Gentofte Kommune er, at vi klarer os godt på mange
områder. Vi har dog også en række sundhedsudfordringer.
Sundhedsadfærd og risikofaktorer i Gentofte Kommune:
 Unge (16-34 år): Sammenlignet med gennemsnittet for Region Hovedstaden har
Gentofte Kommune en større andel unge med et storforbrug af alkohol, og når
det kommer til rusdrikkeri er andelen endnu større (dvs. +5 genstande eller flere
ved samme lejlighed). Der ses desuden et stigende forbrug af illegale stoffer
blandt unge fra 2013 til 2017. En stor andel unge har meget stillesiddende tid (>8
timer på hverdage). Der ses en stigning i andelen af unge med højt stressniveau
fra 2013 til 2017.
 Voksne (35-64 år): Sammenlignet med gennemsnittet for Region Hovedstaden
har Gentofte Kommune en større andel voksne, som viser tegn på alkoholafhængighed og/eller har risikabel alkoholadfærd i hjem med børn. Desuden har en
stor andel voksne meget stillesiddende tid (>8 timer på hverdage).
 Seniorer (+65): En stor andel seniorer er fysisk inaktive (opfylder ikke WHO´s minimumsanbefaling). Desuden har en stor andel af de +80-årige har højt stressniveau.

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 5. marts 2019
Tirsdag 4. juni 2019
Tirsdag 3. september 2019
Tirsdag 3. december 2019

Kronisk sygdom i Gentofte Kommune:
Forekomsten af diabetes, KOL, og 3+ kroniske sygdomme er steget fra 2007 til 2016, mens
andelen af borgere med hjertesygdom eller svær psykisk lidelse er faldet.
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