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Ny møderække for mænd ramt af kræft og
hjertesygdom
I foråret gentager Frederiksberg Sundhedscenter møderækkerne for
mænd ramt af kræft, men nu som et tilbud også for mænd med
hjertesygdom. Vi prøver nemlig at samle de to grupper, blandt andet fordi
de begge er karakteriseret ved at have fået en sygdom, der typisk opleves
som en trussel mod ens liv.
Kurset har fokus på det, der kan forstærke oplevelsen af det mere positive
og opbyggende. I svære situationer her i livet kan det netop være godt
også at forholde sig til alt det, der skaber glæde, taknemmelighed, energi,
styrke, identitet, osv. Herved kan deltagerne forhåbentligt forholde sig til
det svære andre steder. Det skal også til for at hjælpe sig selv. Der er
planlagt fire forløb i henholdsvis marts, april, maj og juni. For tilmelding
eller for flere oplysninger (fx de præcise datoer og tidspunkter) skriv til:
kraeft@frederiksberg.dk
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Regulering af honorartaksten til plejecentrenes
fasttilknyttede læger
Taksten, som skal benyttes til honorering af de læger som påtager sig
funktionen som fasttilknyttet læge til et plejecenter, er fastsat centralt
mellem PLO og Danske Regioner. Det er også den som Frederiksberg
Kommune tog afsæt i, da fastlægeordningen trådte i kraft 1. januar 2017.
Desværre overså vi, at taksten reguleres halvårligt. Derfor tillægges det
beløb, som kommunen skylder den enkelte, ved næste udbetaling.
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Livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg
Vejledning til kommunens personale om ”Samarbejde med lægen vedr. fravalg af livsforlængende
behandling, herunder genoplivningsforsøg” er i et samarbejde mellem leder af hjemmeplejen, Heidi
Næsted Stuhaug og læge Anita Mink, blevet revideret. Vejledningen er lagt ind på hjemmesiden henvendt
til almen praksis (http://sund.frederiksberg.dk/AP)

Temamøde d. 13. marts om fasttilknyttede læger på plejecentrene
Tirsdag den 13. marts afholdes der temamøde om fastlægeordningen på Kastanjehaven fra klokken 14:0016:00. På mødet vil vi gøre status over det første år med ordningen, dele erfaringer på tværs af de tolv
plejecentre og tale om de fordele og udfordringer ordningen byder på. Alle læger på Frederiksberg er
inviteret og har du ikke allerede tilmeldt dig, er du velkommen til at kontakte Henrik Tafdrup, se
kontaktoplysninger nedenfor
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Fremsendelse af terminalerklæring pr. edifact.
Flere læger har fremsat ønske om en alternativ løsning til LÆ165, når der skal fremsendes
terminalerklæring til kommunen. Ønsket kommer, fordi arbejdsgangen med LÆ-systemet kan opleves som
unødig tung. Sagen er nu blevet gransket og jf. DSAM’s vejledning på området er der ikke noget til hinder
for, at lægerne bruger edifact, når der skal sendes terminalerklæring til kommunen. I vejledningen står der:
”Når patienten vurderes at have kort restlevetid, kan patienten terminalerklæres. Egen læge sender en
terminalerklæring til kommunen, fx med blanket LÆ165 (Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling) eller
som korrespondancemeddelelse til kommunens visitation.”

Nyt it-system betyder nedetid 25. april – 1. maj
Frederiksberg Kommune skifter til et nyt omsorgssystem tirsdag d. 1. maj 2018. Når vi skifter mellem det
nye og det gamle system, vil der være lukket for elektronisk kommunikation mellem kommunen og
praktiserende læger fra onsdag d. 25. april kl. 8 til tirsdag d. 1. maj kl. 8. I denne periode kan kommunen
ikke modtage for eksempel korrespondancemeddelelser (KM) eller henvisninger fra almen praksis og
hospitaler. Ligeledes modtager vi ikke automatisk besked om ændringer i borgers medicin.
I stedet skal både kommunen og de praktiserende læger arbejde efter gældende nødberedskab. For jer
læger betyder det, at I skal sende information, som I plejer, men at I samtidig skal orientere kommunen via
telefonisk kontakt. Når vi åbner for det nye system, modtager vi så den elektroniske kommunikation, der er
sendt i perioden. Ligeledes vil al kontakt til jer fra os, ske telefonisk i disse dage. I uge 16 modtager I en
mail med alle relevante telefonnumre.
For de foregående fem nyheder kan der fås yderligere information: Henrik Tafdrup, Samordningsleder,
Mail: heta01@frederiksberg.dk eller TLF 2898 5422.

Mulighed for almen praksis til direkte henvisning af børn og unge til
kommunal psykologisk rådgivning og evt. udredning
Det bliver nu muligt for praktiserende læger på Frederiksberg at henvise direkte til psykologisk rådgivning
og udredning i kommunalt regi. Målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år, som udviser symptomer på
mistrivsel i form af fx hovedpine, mavepine og søvnbesvær (funktionelle lidelser), samt angst og depression
– og hvor der efter undersøgelse, ikke findes tegn på somatisk sygdom. Henvisningen sendes til
Fællesrådgivningen for Børn og Unge (FBU), som er en tværfaglig rådgivningsenhed i kommunen, der
primært samarbejder med skoler og daginstitutioner om børns og unges trivsel, udvikling og læring. Målet
er, at der maximalt går 14 dage fra lægen – med forældrenes godkendelse – har henvist barnet, til familien
tilbydes en vurderende og rådgivende samtale i FBU. FBU orienterer efterfølgende lægen om, hvad der er
vurderet, og om barnet tilbydes indsats v/FBU, er viderehenvist til anden indsats eller lignende
Der er udarbejdet et særligt henvisningsskema, som lægen skal udfylde. Der er desværre nogle
udfordringer med den tekniske del af henvisningsvejen. Indtil der bliver fundet en løsning, vil lægerne have
mulighed for at ringe til FBU’s sekretariat, på telefon 3821 1130, som så vil tage imod henvisningen.
For yderligere information: Marie Lønstrup, mail:malo01@frederiksberg.dk, tlf. 28981166.
Venlig hilsen
Torben Laurén
Sundheds- og Omsorgschef
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Praksiskonsulent

Ken Nielsen
Praksiskonsulent
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