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Frederiksberg Kommune er med på næste
lægelaugsmøde
På lægelaugsmødet den 9. november er Frederiksberg Kommune inviteret til at
deltage den første time. Med fokus på samarbejdet med almen praksis, vil der
være en gennemgang af de mange borger- og patientrettede tilbud som findes i
Sundhedscenteret. Hvilke kræver henvisning og hvilke gør ikke? Og hvordan får
du som læge et hurtigt overblik? – Endvidere vil Center for Integration fortælle
om kommunens integrationsprogram og samarbejdet med almen praksis i den
forbindelse. Og endelig vil den kommunale hjemmeside
(http://sund.frederiksberg.dk/AP) som er målrettet almen praksis blive
gennemgået.
Yderligere information: Henrik Tafdrup, Samordningsleder, Mail:
heta01@frederiksberg.dk eller TLF 2898 5422.

”Arbejdsliv og Stress” til arbejdsplads, arbejdsgiver
og læge i kommunen
Frederiksberg kommune har oprettet et nyt projekt for at få kontakt til
sygdomstruede borgere inden, at de bliver sygemeldt – således at kommunen
forebygger sygefravær - og på sigt nedbringer antallet af sygemeldinger samt
varigheden deraf. Ved en tidlig, koordineret og tværfaglig indsats vil vi i højere
grad forebygge udviklingen af sygdom og fravær på arbejdspladserne.
Hotlinen er åben for henvendelser på telefon nr.: 2898 0363
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Indgangsvinklen er denne overordnede hotline varetaget af et tværfagligt team,
som borgere og arbejdsgivere kan henvende sig til. Vi kan tilbyde et kompetent
fagpersonale (psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og
fastholdelseskonsulenter), som kan bidrage med råd og vejledning i forhold til at tackle de oplevede udfordringer.
Yderligere information: Anne Marie Bennetzen, Leder af sygedagpenge og afklaring, mail:
anbe18@frederiksberg.dk, tlf. 38215780

Borgere med psykisk sygdom og livsstilrelaterede somatiske sygdomme kan
få hjælp til at bruge Sundhedscentrets tilbud
Flere undersøgelser har vist, at borgere med psykisk sygdom og livstilrelaterede somatiske sygdomme ikke i samme
grad benytter sig af Sundhedscentrets tilbud. For at støtte disse borgere i at deltage i de relevante forløb har
Sundhedscentret ansat en koordinator, som kan gennem en individuel sundhedsrelateret samtale være med til at
afklare hvordan borgeren hjælpes bedst muligt. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens behov og muligheder for
at opnå bedre funktionsevne og livskvalitet.
Yderligere information : Sylvia Johannsen, Koordinator for psykisk sårbare borgere, mail:syjo01@frederiksberg.dk
eller Tlf.: 2898 5471.
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Ny lokal sygeplejeklinik i Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune har netop åbnet en lokal sygeplejeklinik på Kong Georgs Vej 3. Klinikken er placeret nær
indkøbsmuligheder og offentlig transport, således at borgerne nemt kan komme i sygeplejeklinikken. Det er
hensigten, at borgere som er mobile skal modtage sygepleje i klinik frem for i eget hjem. Det er derfor afgørende, at I
medvirker til at italesætte levering af sygeplejeydelser i klinik frem for i hjemmet overfor patienter, som kommer hos
jer på egen hånd.
Sygeplejeklinikken er bemandet af Den kommunale Hjemmeplejes sygeplejersker, der udfører stort set de samme
sygeplejeydelser, som borgerne ellers modtager i deres hjem. Fordelen ved klinikken er blandt andet, at borgeren
modtager behandling på et aftalt tidspunkt, ligesom de kender det fra lægen. De undgår derfor ventetid i eget hjem
samtidig med, og at et besøg i klinikken kan medvirke til at bryde isolation og understøtte den enkeltes
rehabilitering.
Yderligere information: Heidi Næsted Stuhaug, Leder for hjemmesygepleje og den kommunale hjemmehjælp, mail:
hest01@frederiksberg.dk , tlf.: 38213411

Mærkeordning God adgang for alle
I dag har Regionsrådet besluttet at tilbyde f.eks. læger, psykologer og tandlæger en gratis mulighed for at få en
uvildig vurdering af adgangen til praksis og dermed få gode idéer til, hvordan man med få greb kan forbedre
tilgængeligheden. De praktiserende læger har blandt andet mulighed for at få en status om tilgængeligheden
baseret på mærkeordningen God Adgang. På godadgang.dk finder du detaljerede oplysninger om
adgangsforholdene til de steder, som er medlem af mærkeordningen. Det gør hverdagen lettere for mennesker med
funktionsnedsættelse.
Yderligere information: Charlotte Meyer Henius, staben, mail: chhe03@frederiksberg.dk , tlf.: 2898 5107

Endnu et nyt initiativ vej på rygestopområdet
I sidste nyhedsbrev kunne vi fortælle, at deltagere i rygestopkurserne fra august måned er blevet tilbudt et tilskud til
nikotinerstatning, for at øge deltagelsen og chancerne for vedholdende rygestop. De umiddelbare erfaringer med
tilskud til nikotinerstatning, viser en højere gennemførselsrate og at flere er røgfri ved afslutning af kurset.
Fra januar 2018 deltager Sundhedscentret i et forskningsprojekt om økonomisk belønning ved rygestop.
Frederiksberg Kommune deltager som ’indsats-kommune’ og har derfor mulighed for at give deltagere, der holder
op med at ryge, en økonomisk belønning i form af et gavekort til en værdi på op til 1.200 kr.
Der er ingen ændringer i forhold til henvisningsprocedurerne til rygestopkurserne, men det giver almen praksis
mulighed for at henvise borgere, der har brug for særlige incitamenter for at deltage i et rygestopkursus. Vi vil
løbende dele vores erfaringer fra de nye tilbud med jer.
Yderligere information: Christian Hollemann Pedersen, chpe11@frederiksberg.dk tlf.: 2898 5421.
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