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Fast tilknyttede læger på plejecentre

I dette nummer :

Praktiserende læger på Frederiksberg modtager i uge 41, et stillingsopslag
vedrørende fast tilknyttede læge på plejecentre fra Samordningsleder, Henrik
Tafdrup.



Der er politisk enighed om, at det fortsat er almen praksis der skal varetage den
sundhedsfaglige opgave med borgeren i plejebolig, men også at opgaven skal
tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. Derfor er PLO og Kommunernes
Landsforening aftalepart i ordningen om fasttilknyttet læger på plejecentre, der
er underskrevet i Region H. I aftalen indgår to elementer. Almindeligt lægefagligt
arbejde, der honoreres med sygesikringsydelser samt lægefaglig rådgivning af
personalet med særskilt konsulenthonorar.





Aftalen er blevet drøftet til møde i PLO-Frederiksberg 15. september og i
Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) 21. september.
PLO-Frederiksberg og Frederiksberg kommune mener, at det bedste resultat
opnås ved, der ansættes flere praktiserende læger, specielt på de store
plejecentre. Der er derfor brug for stor tilslutning (ca. 25 læger). Der vil være
mulighed for at begrænse antallet af patienter til ca. 25-30 patienter, og at
”tempoet” for tilgang af nye patienter så vidt muligt aftales mellem læge og
forstander.
Patientens frie lægevalg respekteres og flere læger på plejecentrene ses fortsat
som positivt. Er du fasttilknyttet læge på ét plejecenter, vil plejepersonalet på
alle 12 plejecentre blive orienteret, hvis du ikke ønsker at blive anbefalet til
patienter på andre plejecentre.
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Du kan blive fagligt udfordret i multifarmaci og seponering og få indflydelse på
samarbejdet med plejepersonalet i hverdagen
- Tag gerne fat i en kollega eller to og del et plejecenter.
Er du interesseret kan du kontakte: Samordningsleder Henrik Tafdrup, heta01@frederiksberg.dk, Tlf.: 2898 5422
eller Formand for PLO-F Anita Mink, flinkmink@gmail.com, Tlf.: 2464 5622

3 dages uddannelsesforløb for praktiserende læger og kommunalt
plejepersonale skal styrke den palliative indsats
Kommune og almen praksis har i et samarbejde med Diakonissestiftelsens Hospice tilrettelagt uddannelsesforløbet
”En værdig død”, som henvender sig til praktiserende læger og udvalgte sygeplejersker fra plejecentrene,
hjemmesygeplejen og døgnrehabiliteringen på Frederiksberg.
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Det er Kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg, der har prioriteret at styrke og udvikle indsatsen for borgere i den
terminale fase med henblik på at sikre optimale betingelser for en værdig livsafslutning. Herunder en styrkelse af
samarbejdet mellem kommunens personale og almen praksis.
Uddannelsesforløbet afvikles i oktober-december og undervises af overlæge Mai Britt Holtsmark, klinisk
sygeplejespecialist Jesper Grud Rasmussen samt sygeplejerske Christina Grand Schmidt fra Diakonissestiftelsens
Hospice og Udgående Hospiceteam.
Praktiserende læger aflønnes for deltagelse på forløbet.
Lægerne har via mail modtaget invitation til at deltage i uddannelsesforløbet med tilmeldingsfrist snarest.
Spørgsmål kan rettes til Samordningsleder Henrik Tafdrup mail: heta01@frederiksberg.dk
Eller tlf.: 28985422.

Har din patient mistet en tæt på sig?
Tilbud om sorggruppe i Frederiksberg Sundhedscenter fra efteråret 2016.
- Gruppen består af 5-8 voksne
- Alle har mistet en tæt på sig
- Alle bor på Frederiksberg
- Gruppen mødes hver onsdag klokken 16.00, syv gange i alt
- Det er gratis at deltage
Det konkrete tidspunkt for, hvornår gruppen starter, ligger endnu ikke fast, da der først skal være minimum 6
tilmeldinger.
Interesserede kan kontakte Sundhedscentret for tilmelding og eventuelle spørgsmål på mail
kraeft@frederiksberg.dk eller telefon: 2898 5452.

Tilbud til mænd ramt af kræft – du er meget mere end din sygdom
Anderledes tilbud i Frederiksberg Sundhedscenter til mænd ramt af kræft
Vi skal nemlig have fokus på alt andet end det, der er svært ved at have kræft. Det kan helt sikkert være gavnligt at
forholde sig til alt det svære. Men det er ikke det, vi skal. For, som mange mænd har sagt det: ”Vi gider ikke sidde der
og ævle om sygdom og følelser”. Og i svære situationer her i livet kan det faktisk være godt også at forholde sig til alt
det, der skaber glæde, energi, styrke osv.
Blandt de emner, vi skal arbejde med, er:
 Hvor henter du glæde og gode oplevelser i dit liv?
 Hvad betyder noget for dig, og hvad har værdi for dig
 Hvad er du mere end din sygdom?
 Hvordan finder du styrke midt i det hele?
Tid: Tirsdage 8., 15. og 22. november kl. 16.00-17.30
Sted: Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4,
For tilmelding eller mere information: Kontakt Bjarne Eiby på kraeft@frederiksberg.dk
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Døgnrehabiliteringen flytter fra Valby og Lioba til Frederiksberg Hospitals
bygninger
Til december åbner Rehabiliteringscenteret 86 nyindrettede pladser på Frederiksberg Hospital, heraf 10 neurologiske
pladser. Vi har rigtig store forventninger til samlingen af kommunens døgnrehabilitering og er sikker på, at det både
vil betyde et kvalitetsløft og bedre vilkår for samarbejde på tværs af sektorerne – til gavn for borgerne.
Almen praksis inviteres til rundvisning i 2017.
Flytteplanen ser pt. sådan ud:
6. december: Flytning af pladserne Valby
8. december: Flytning af pladserne på Lioba
28. december: Flytning af de 10 omsorgspladser på Diakonissen
Den nye adresse er:
Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed
Frederiksberg Hospital,
Ndr. Fasanvej 57,
Bygning 10 og 62, 2. sal
For yderligere information: Kontakt Forstander Lene Holst Merrild, mail: leme01@frederiksberg.dk Tlf., 2898 0183

Evaluering af samarbejdsprojekt praktiserende læger og plejepersonale på
plejecentre
Mange tak til de i alt 10 læger, der har bidraget til evaluering af samarbejdsprojektet. De to afholdte fokusgrupper
gav mange konstruktive og relevante refleksioner. Thorkil Thorsen fra Forskningsenhed for Almen Praksis arbejder
nu på en slutrapport, der skal danne baggrund for beslutninger om det fremadrettede samarbejde. Her indgår også
erfaringer fra to fokusgrupper med plejepersonale.
I det nye år skal samarbejdsmodellen ”version 2.0” gå i drift. Derfor inviterer vi arbejdsgruppen, der har udviklet
samarbejdsmodellen, til en workshop. Her skal vi forholde os til rapporten og drøfte en tilrettet model. Vi skal også
drøfte, hvor der er behov for yderligere udvikling af samarbejdet.
Foruden ovenstående behandles data for udvikling i lægernes ”aktivitet” i forhold til beboere på plejecentre i
perioden 2014-2016. Data omfatter antal akutte og forebyggende besøg samt antal korrespondancer og telefoniske
opkald.
Den sidste del af evalueringen ser på den tværsektorielle ledelsesindsats i projektet. Projektets styregruppe og
følgegruppe har samarbejdet i langt højere grad, end hvad der tidligere har været afprøvet mellem praktiserende
læger og Frederiksberg Kommune. Jens Albæk fra Tværsektoriel Forskningsenhed vil belyse betydningen heraf.
For yderligere oplysninger: Kontakt Specialkonsulenten Susanne Mikkelsen på tlf.: 2898 5438 eller mail:
sumi02@frederiksberg.dk
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I ønskes alle et rigtig godt efterår

Venlig hilsen
Torben Laurén
Sundheds- og Omsorgschef

Hans Mikkelsen
Praksiskonsulent

Ken Nielsen
Praksiskonsulent
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