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Midlertidig ansat læge på Rehabiliteringsenhederne
Lioba/Valby
Læge Henriette Deckert har fået nyt job. Frederiksberg Kommune har
derfor ansat Maria Krüger som læge på Rehabiliteringsenhederne
Lioba/Valby fra 1. november 2015 frem til 31. januar 2016. Derefter
indgår Maria i kompagniskab med Runa Brinkmann og Eva Nyholm. Vi er
meget glade for samarbejdet med Maria.

I dette nummer :





Stillingen vil blive opslået primo 2016 til genbesættelse 1. marts.
Bemærk at Maria har adgang til borgerens epikrise på sundhed.dk
samtidig med, at praktiserende læge har adgang. Dog kun med borgerens
samtykke.
Maria kan træffes på tlf.: 2898 0209 kl. 8 – 15.30 (undtagen torsdag i
lige uger og fredag i ulige uger) samt på mail: makr12@frederiksberg.dk

Udgående Sygeplejerske Team
Alle stillinger er igen besat i Udgående Sygeplejerske Team (UST) og nyt
personale er introduceret. Det betyder, at UST fra 1. december igen kan
rekvireres alle ugens syv dage i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 22.00.
Telefonnummeret til sygeplejerskerne er som tidligere: 2751 5001.
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Information om Frederiksberg Sundhedscenter i uge 3 og 4
I uge 3 og 4 sætter kommunen fokus på Sundhedscentrets tilbud.
Plakaten som ses her (udkast) vil kunne ses i bybilledet – på
kommunens infostandere. En medarbejder fra Sundhedscenteret
kommer også forbi hver enkelt praksis med plakater og postkort,
som I kan have liggende i venteværelset. Sundhedscentret har en
række tilbud der kan være interessante for patienter, både
forebyggende tilbud (rygestop, motionsvejledning mv.) og
rehabiliterende tilbud til borgere med kronisk sygdom. Alle tilbud i
Sundhedscentret kan komplimentere den behandling, der gives i
almen praksis. Sundhedscenteret kommer gerne ud og fortæller
mere om deres tilbud.
Yderligere information: Specialkonsulent Christian Hollemann
Pedersen, tlf.: 2898 5421, mail: chpe11@frederiksberg.dk.
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Status på samarbejdsprojekt ml. praktiserende læger og plejecentre
Tak for at så mange af jer deltog til fællesundervisning den 29. oktober 2015. Også tak til de to
oplægsholdere Thomas Gorlen, Praktiserende læge og Frans Boch Waldorff, Praktiserende læge, professor,
ph.d. for lærerige oplæg om blandt andet opsøgende hjemmebesøg, palliation og genoplivning.
Siden fællesundervisningen har der været afholdt møde i ambassadørgruppen, hvor der er en sygeplejerske
eller susu-assistent fra hvert plejecenter. Plejecentrene er kommet godt i gang med projektet og er blandt
andet begyndt at sende forespørgsler om planlagte besøg til lægerne og anmodninger om udfyldelse af
LÆ-125. Tilbagemeldingen fra plejepersonalet er, at besvarelserne er kommet inden for tidsfristen og med et
tilfredsstillende og anvendeligt indhold.

Der har også været afholdt møde i følgegruppen bestående af lægerne Anita Mink, Runa Brinkmann og
Henrik Suppli, Henrik Tafdrup (Samordningsleder), Ellen Fogh-Andersen (Forstander, Kastanjehaven) og
Henriette Wülser Larsen (Forstander Akaciegården) samt Susanne Mikkelsen (projektleder). Her blev det
blandt andet præciseret, at de planlagte besøg kan planlægges et par måneder frem i tiden. Desuden er
det en fordel, at hvis plejepersonalet har talt om behandlingsniveau/genoplivning med beboeren. Snakken
kan give nemlig anledning til at invitere pårørende med til et planlagt besøg.
Bemærk at der i forbindelse med honorar for LÆ-attester er fem forskellige EAN numre afhængig af hvilket
plejecenter, der anmoder om attest. Det har desværre ikke været muligt at reducere yderligere af tekniske
årsager. Det korrekte EAN nummer står altid på anmodningen.
Yderligere information: Projektleder Susanne Mikkelsen, tlf.: 2898 5438, mail: sumi02@frederiksberg.dk.

Venlig hilsen
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