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Ny praksiskonsulent og lægelaugsformand samt lokale repræsentanter i det Kommunalt
Lægelige Udvalg.
Siden sidste nyhedsbrev er Christine Bomholt tiltrådt som kommunal praksiskonsulent sammen
med Niels Dreisler, således at begge fungerer som bro mellem kommunen og almen praksis.
Ansættelsen er på 9 timer om måneden.
Christine er primær tovholder på beskæftigelses- og børneområdet, mens Niels er det på ældrepleje
og IT. De øvrige områder dækkes fælles.
Lise Dyhr er blevet formand for PLO-Brøndby, som lægelauget har skiftet navn til. Ege Schultz er
næstformand.
Marianne Carnera og Frede Hansen er repræsentanter for hhv. Vester og Øster i det Kommunalt
Lægelige Udvalg.

Hverdagstræning.
Hjemmeboende borgere, som modtager hjemmehjælp samt beboere på kommunens 3 plejecentre vil
fremover blive tilbudt hverdagstræning som en integreret del af kommunens hjælp.
Formålet med hverdagstræningen er, at borgerne får et mere aktivt og selvstændigt liv ved at klare
så mange af hverdagens opgaver som muligt på egen hånd.
Hverdagstræningen foregår som træning og vejledning i, hvordan borgerne aktivt kan bruge deres
egne ressourcer. Typiske opgaver, der trænes i, er at tage støttestrømper på og af, at smøre mad, at
klare personlig hygiejne samt rengøringsopgaver.

Underretninger til Børneforvaltningen.
Henriette Halgard Becker-Christensen, som er fagchef på børne-/familieområdet, har ved møde med
bl.a. praksiskonsulenterne gjort os opmærksomme på at det er godt med underretninger. Der er
ingen formelle formkrav. Kan godt være telefoniske, men de foretrækker helt klart skriftlige (ikke
skrevet i hånden).
Skriv ikke kun at der er problemer eller anledning til bekymring, men hvilke problemer, hvilke
bekymringer. Præciser og navngiv. Der skal ikke være forslag til handlinger eller løfter om
forskellige typer af ydelser i underretningerne.
Udeblivelser/manglende børneundersøgelser kan også være tegn på omsorgssvigt og tages alvorligt.
Hvis man vil have at vide, hvad der sker i sagen, på foranledning af sin underretning, har
underretteren nu ret til at følge op på sin underretning: Man skal selv kontakte forvaltningen, gerne
fx efter 1 måned. Kontaktpersonen til dette er socialrådgiver Birgit Nielsen på tlf.: 43282591. Det er
IKKE til besvær, men man får ikke automatisk en tilbagemelding

Rammeaftale om e-kommunikation.
Rammeaftalen om e-kommunikation mellem kommune og kommunens praktiserende læger er
blevet drøftet på sidste KLU-møde (Kommunalt Lægeligt Udvalg). Det blev aftalt at den træder i
kraft den 1. juni 2012. Kommunen sender aftalen videre til orientering i
samarbejdsudvalget. Rammeaftalen har været drøftet på lægelaugsmødet i foråret 2012.
Se eventuelt selve rammeaftalen som udkast:
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/OE%2001
-04-2011/%C3%98vrige%20aftaler%20-%20OE%2001-04-2011/Rammeaftale%20om%20ekommunikation%20mellem%20kommunen%20og%20kommunens

Brøndby Kommunes hjemmeside.
Tidligere var der et link til ”Sund i Brøndby” på forsiden af www.brondby.dk men nu er der
mulighed for at komme direkte derhen ved at skrive www.brondby.dk/læger i adressefeltet.
Det anbefales dog i stor stil at overgå til
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-hovedstaden/kommuner/
hvor også nabokommunernes tilbud findes (dog færre informationer om f.eks. børn og unge).

Tekst på medicinlabels.
Der har været flere henvendelser fra plejehjem om teksten på label ved medicinordinationer.
Lægerne skal selvfølgelig overholde reglerne for udfyldelse af recepter. Præcise tidspunkter og
f.eks. lokalisation af smerter er ikke noget, som skal stå på label/recepten, men som skal fremgå af
de sygeplejefaglige notater.

Samtykke til tilbagemelding.
Lægen skal indhente samtykke fra patienten til, at lægen (løbende) får oplysninger om
status/afgørelse i patientens sag hos Handicap, psykiatri & misbrug i Brøndby Kommune. Hvis
lægen skriver, at der er indhentet samtykke hos patienten til, at lægen løbende orienteres, er det
tilstrækkeligt. Hvis kommunen starter sagen, informeres lægen kun, hvis det er aftalt med borgeren.
Et sådan samtykke vil kun blive indhentet på en helt konkret og individuel indikation. Lægen vil
også i dette tilfælde på egen hånd kunne indhente samtykke fra borgeren og bliver orienteret.
Det kan anbefales, at man på attester, f.eks. LÆ165, anfører: ”Jeg har indhentet patientens
samtykke til løbende at blive informeret i sagen” (naturligvis kun hvis man har indhentet samtykket
og man er interesseret i det).

Opfølgende sygebesøg.
Endnu engang vil vi minde om, at der er indgået en aftale om opfølgende sygebesøg efter
indlæggelse til personer med risiko for genindlæggelser. Besøget skal være på initiativ af
sygeplejersken i ældreplejen, men information fra lægen om at der er risiko for genindlæggelser er
bestemt ikke forbudt.
Region Hovedstaden har oplyst, at det kun er borgere i egen bolig, der kan modtage besøg.
Opfølgende besøg er altså ikke muligt på plejecentre.

Aftalen står her:
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/2AFTAL
ER_OG_ANDRE_AFTALER/Region%20Hovedstaden/Honorering%20af%20PL%20der%20udf%
C3%B8rer%20opflg%20hjemmebes%C3%B8g%20i%20samarb%20m

