Praktiserende læger i Brøndby Kommune

Dato: 10-05-2016
Information om nyt modul til elektronisk korrespondance vedr. LÆ-attester
Den 27.05 tager Brøndby Kommune et nyt modul i brug, som gør det muligt for kommunens
sagsbehandlere og læger at kommunikere digitalt om lægeattester – hurtigt og sikkert.
Da det ikke er muligt at anvende e-konsultation i det socialmedicinske arbejde, er
kommunens medarbejdere blevet informeret om, at de udelukkende må benytte det nye
korrespondancemodul som led i det socialt-lægelige samarbejde om LÆ-attester gennem
løsningen NetForvaltning Sundhed (kommunens løsning til elektronisk udsendelse af LÆattester), og at det ikke må benyttes som en e-konsultation.
Modulet gør det muligt, at vi fremover – uden af få fat i hinanden pr. telefon - kan få afklaret
konkrete spørgsmål/emner, der ikke kræver dialog. I er stadig altid velkomne til at kontakte
Brøndby Kommunes sagsbehandlere pr. telefon, når I ønsker det. Ved hastesager og sager
hvor der er behov for ekstra fortrolighed skal I fortsat kontakte os pr. telefon – fx underretning
i børnesager.
Anvendelse af dette korrespondancemodul indgår i aftale om socialt-lægeligt samarbejde
mellem KL og PLO fra 2015. Her er nævnt følgende eksempler på brug af modulet:
Fra kommunen til lægen kan modulet anvendes i følgende situationer:
- Ved aflysning af udfyldelse af en attest
- Ved indkaldelse til rundbordssamtale
- Ved mindre afklaring af spørgsmål, som relaterer sig direkte til LÆ-attest, som
allerede er udfyldt
Fra lægen til kommunen kan modulet anvendes i følgende situationer:
- Ved forespørgsel om tilladelse til ændringer af en anmodning om attesten til en
anden type attest
- Ved uddybende spørgsmål til teksten i anmodningen om en attest
Korrespondancemodulet er certificeret af MedCom og benytter det eksisterende,
landsdækkende sundhedsdatanet (edi-net) til sikker kommunikation af patienthenførbare,
tekstbaserede forespørgsler og informationer mellem kommuner og praktiserende læger.
Kommunen har fået oprettet et nyt lokationsnummer til brug for korrespondancemeddelelser i
NetForvaltning Sundhed. Lokationsnummeret er tilgængeligt i SOR-registret:
Lokationsnummer til brug for korrespondance vedr. LÆ-blanketter

Sags nr.: 153-2016-12132
Dok.nr.: 153-2016-130340
Cpr./’Cvr.nr.

5790002277092

SEKRETARIATET  SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN
Park Allé 160, 2605 Brøndby
Tlf.: 4328 2828  Fax: 4328 2602  Mail: social@brondby.dk  www.brondby.dk
Rådhuset er åbent: Mandag til onsdag kl. 9-13. torsdag kl. 13-17.30, fredag kl. 9-12
Telefonerne er åbne: Mandag til onsdag kl. 9-14.30, torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-12

Vi henstiller til, at I kun benytter vores nye lokationsnummer til henvendelser vedr. LÆattester - dog undtaget 'LÆ-165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling', som fortsat
skal sendes til den relevante samarbejdspart (fx hjemmeplejen).
Hvis I ønsker at sende en besked til kommunen angående en borger, hvor der endnu ikke er
oprettet en LÆ-attest, vil vi bede jer om at skrive hvilken afdeling i kommunen jeres
henvendelse retter sig til. Det vil gøre det nemmere at finde den rette sagsbehandler hurtigt.
Spørgsmål og kontakt
Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan stilles til læge Christine Bomholt fra Lægerne
Kirkebjerg på telefon 22 12 63 62 eller på christinebomholt@gmail.com
Har I spørgsmål vedrørende modtagelse og besvarelse af korrespondancemeddelelser i
jeres lægesystem skal I henvende jer til jeres lægesystemleverandør.
I er også velkomne til at kontakte mig på tlf.: 43 28 27 17 eller mail: libha@brondby.dk

Venlig hilsen

Lisbeth Barkholt Hansen
udviklingskonsulent
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