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Ny Formand for PLO-København 

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. april 2015 blev Susan von 
Scholten valgt som ny formand for PLO-København. Hun efterfølger Flem-
ming Skovsgaard, som kun kom til at sidde som formand 1 måned, inden 
han rykkede videre som formand for PLO-Hovedstaden. 

Susan von Scholten sidder i en 3.mands kompagniskabspraksis på Islands 
Brygge. Hun er også valgt ind i PLO-Hovedstadens bestyrelse, hvor hun 
har været valgt repræsentant siden 2011. 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Amager 
Tore Knudsen 
Jan Værnet (næstformand i PLO-København, KLU*-medlem) 

Brønshøj-Husum 
Per Friedlænder 
 
Indre By 
Morten Holm (KLU*-suppleant) 

Nørrebro-Nordvest 
Karen Hansen (KLU*-medlem) 
Tine Raun 

Valby 
Christen Myrup 

Vanløse 
Dorte Løcke 

Vesterbro-Sydhavnen 
Bente Nielsen 

Østerbro 
Ditte Dragsted 
Naomi Henius 

PLO-Hovedstaden 
Benny Ehrenreich/Trine Jeppesen 
Susan von Scholten (formand, KLU*-medlem) 

Sekretariat 
Finn Altschuler (juridisk konsulent) 
Iben Ø Sorgenfrey (sekretær) 

* KLU: Kommunalt Lægeligt 
Samarbejde 

Stockholmsgade 55  2100 København Ø  telefon  35 44 10 86  fax 35 43 11 69  iop@dadl.dk 



Kommunikation mellem PLO København og medlemmerne 

Den nye bestyrelse i PLO-København ønsker at styrke den løbende kom-
munikation til medlemmerne.  

Vi har derfor valgt, at der fremover udsendes faste nyhedsmails i stil med 
denne hver 3. måned - med henblik på hurtig og overskuelig information 
om arbejdet i PLO København. 

Kommunikation mellem Københavns Kommune og de prakti-
serende læger i København 

Københavns Kommune har mange meddelelser, som de gerne vil have ud 
til os, men de drukner måske mellem alt det andet - eller kommer slet ikke 
ud. Derfor er vi gået i dialog med Københavns Kommune om muligheden 
for, at vi sammen udsender kvartalsvise nyhedsmails, som indeholder vig-
tige nyheder fra Kommunen. Det kan fx være nyt om tilbud i sundhedscent-
rene, aktuelle projekter og kommunale undervisningstilbud. Vi håber, det vil 
gøre det mere overskueligt for jer at finde oplysninger fra kommunen. 

 

Rykkere for attester 

PLO-København fremsatte på vores seneste møde med sekretariatet i 
Københavns Kommune ønske om en nærmere drøftelse af håndteringen 
af attester og rykkerskrivelser. 

Mange af os oplever jævnligt at modtage rykkerskrivelser vedrørende 
fremmødeattester, ex. LÆ 265 og LÆ 285. Her er det  patienterne, der 
modtager anmodningerne og har ansvaret for at kontakte os for udfyldel-
se af attesten. Derfor synes vi ikke, det er relevant, at rykkerskrivelser sti-
les til os. Denne procedure arbejder vi på at få ændret. 

 

FMK: Oprydning i forbindelse med igangsættelse af implemen-
teringen af FMK 

I maj 2015 blev der indgået en aftale om oprydning i FMK. I vil en af de 
nærmeste dage modtage et brev fra Københavns Kommune med en præ-
cis beskrivelse af arbejdsgang og tidsplan i den forbindelse. 

Vi følger udviklingen nøje i vores samarbejde med Københavns Kommune. 

FMK: Fælles MedicinKort 

www.K-P-L.dk bliver til www.PLO-Kbh.dk 

Vores hjemmeside trænger til at blive "shinet op" - det ved vi godt. I første 
omgang flytter vi den fra det nuværende domænenavn til www.PLO-

Kbh.dk. På et senere tidspunkt - når vi ved, hvordan PLO-Hovedstadens 
nye hjemmeside kommer til at se ud og fungere - går vi i gang med at om-
strukturere vores eget site.  
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Ferielukning i praksis 

Husk, at I alle bør anføre på Sundhed.dk, hvis I holder lukket mere end 3 
dage. Det fremgår allerede af Overenskomstens §41, stk. 2, litra l. 

- og så ønsker PLO-Københavns bestyrelse jer alle en God Sommer! 
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