Nyhedsbrev til praktiserende læger i Gentofte Kommune
September 2016
Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Informationer fra møde i Lægekontaktudvalget
den 6. september 2016
Plejehjemslæger
PLO, Staten, Danske Regioner og KL indgik i maj måned en aftale om at implementere en
ordning, hvor beboere på plejecentre tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fasttilknyttet
plejecentret.
Der vil formentlig blive behov for mere end én læge per plejecenter, så man bl.a. kan supplere
hinanden i forhold til ferier. Desuden forventes det, at flere beboere på sigt vil vælge den/de
læger, som er knyttet til det pågældende plejehjem.
Praksisplanudvalget udarbejder en fælles implementeringsplan, der forventes færdig ultimo
september. Herefter tages der stilling til det videre arbejde med fasttilknyttede
plejehjemslæger på kommunens plejecentre.
Læger, der vil vide mere, opfordres til at deltage i Kommune Klynge Midts Inspirationsmøde
om fast tilknyttede læger på plejecentre i Virumhallerne den 6. oktober kl. 16.30-18.00. Læs
mere om mødet i invitationen på side 3.

Nyttige links
Gentofte Kommunes
hjemmeside
Om ’God adgang’ mærkning:
www.godadgang.dk

Kontaktpersoner
Praksiskonsulent
Niels Kaarsberg
niels.kaarsberg@dadlnet.dk
Læger i kontaktudvalget
Lis Andersen
lis_andersen@pma.dk
Peter Krebs krebs@dadlnet.dk

Tilmelding sker ved senest den 30. september at skrive til Christian Reng på crre@gentofte.dk.
Der er 10 pladser til rådighed, så man tilmeldes efter først til mølle-princippet.
Anmodning om attest i lægers anmeldte ferie
Nogle læger oplever at modtage meddelelser og anmodninger om attest i deres anmeldte
ferie. Dette kan give anledning til rykkere for manglende respons. Ifølge aftale må kommunens
medarbejdere godt sende attestanmodninger og meddelelser i lægernes ferie, dog kun hvis
disse har ikke-hastende karakter.

Sune Trolle Gronemann
stg@dadlnet.dk
Vibe Kongsøe
vkongsøe@hotmail.com
Gentofte Kommune
Christian Reng
crre@gentofte.dk

Flygtningesituationen i Gentofte Kommune
I kvoteåret 2016 (marts 2016 – februar 2017) har kommunen pr. 1.9 modtaget 69 flygtninge
ud af en kvote på 294. Udlændingestyrelsen har for nylig nedjusteret sit skøn over landstallet
for det forventede antal flygtninge, som bliver visiteret til kommunerne i 2016 og 2017. På
den baggrund bliver der udmeldt nye lavere kommunekvoter.
Det er pr. 1.7.2016 vedtaget, at den automatiske lægelige helbredsundersøgelse af flygtninge
er indstillet. Det er nu flygtningenes sagsbehandler, der vurderer, om der er behov for en
helbredsundersøgelse.
Mulig større efterspørgsel på kontinensudredning
Der er blevet ansat en kontinenssygeplejerske på Tranehaven. Hendes opgaver er relateret til
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hele Pleje og Sundhed med fokus på udredning af kontinensproblemer og valg af relevante
hjælpemidler. Det kan give en større efterspørgsel hos de praktiserende læger på medvirken
til udredning m.m.
Henvisning til Hukommelsesklinikken
Patienter med symptomer på demens skal som hovedregel henvises til Hukommelsesklinikken
på Herlev og Gentofte Hospital. Hvis situationen imidlertid er sådan, at patienten ikke selv vil
udredes på hospitalet, kan borgeren henvises til Tranehaven, og det vil ved samtale der
afklares, om Tranehaven udreder, eller om opfølgning skal ske på anden vis.

Har du en god idé?
Savner du noget, eller har du
gode ideer til nyhedsbrevet,
er du altid velkommen til at
kontakte os.

Kort nyt fra kommunen
Ny Værdighedspolitik i Gentofte
Den 20. juni vedtog Kommunalbestyrelsen kommunes første Værdighedspolitik Et Værdigt
Ældreliv – Hver Dag. Der skal vedtages en ny Værdighedspolitik i hver valgperiode. Politiken
skal bruges som retningslinje og ramme for det daglige arbejde med borgere over 65 år i
kommunen. Du kan læse mere om kommunens Værdighedspolitik her: Gentofte Kommunes
Værdighedspolitik
Kommuneinformationsmøde for praktiserende læger – sæt kryds i kalenderen
Mandag d. 16. januar kl. 16.30 afholder Gentofte Kommune et informationsmøde for
kommunens praktiserende læger og sygeplejersker. Her vil I få lejlighed til at møde hinanden
og blive orienteret om, hvilke kommunale tilbud som er i kommunen. Nærmere information
om arrangementet vil blive oplyst senere.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 6. december 2016
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Inspirationsmøde
om fast tilknyttede læger på plejecentre
Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 16.30-18.00
Virumhallerne, Geels Plads 40, 2830 Virum
De ni kommuner i Kommuneklynge Midt inviterer til inspirationsmøde om den nye ordning
med fast tilknyttede læger på plejecentre. Formålet er at skabe et fælles udgangspunkt for
kommuner og praktiserende læger for det kommende arbejde med implementering af
ordningen i kommunerne. På mødet vil deltagerne høre om erfaringer fra et pilotprojekt, og
den videre proces. Målgruppen er praktiserende læger og plejecenterledere i de ni
kommuner.

Velkomst
v. sundheds- og sekretariatschef Jeanette Nygård Madsen, Lyngby-Taarbæk
Kommune
Oplæg om erfaringerne fra pilotprojektet på Ryetbo Plejehjem i
Furesø Kommune set med den praktiserende læges øjne

v. praktiserende læge Torben Hellebæk
Oplæg om erfaringerne fra pilotprojektet på Ryetbo Plejehjem i
Furesø Kommune set med plejecentrets øjne

v. klinisk vejleder Ulla Westergaard
Præsentation af den lokale aftale indgået i Region Hovedstadens
Praksisplanudvalg

Afrunding og tak for i dag!

Der vil blive serveret kaffe/te, vand samt frugt/lidt sødt.
Staten, KL, Danske Regioner og PLO har indgået en aftale om at tilbyde beboere på
plejecentre at blive tilmeldt en praktiserende læge, der er fast knyttet til det enkelte
plejecenter. Samtidig indgås en konsulentkontrakt med kommunerne om, at pågældende
læge kan yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene. Ordningen
bygger på erfaringer fra et pilotprojekt, som bl.a. Furesø Kommune deltog i fra 2012-2014.
Aftalen skal udmøntes lokalt i de fem praksisplanudvalg.
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