
  

Nyhedsmail fra PLO-København - nr. 2/2015 

Nyt fra Formanden 

I denne nyhedsmail forsøger vi atter at orientere dig om nogle af de ting, vi 

arbejder med i Bestyrelsen. Jeg glæder mig over det gode samarbejde, vi har 
med de politisk valgte og sekretariat i det Kommunalt-Lægelige samarbejde, 
og jeg synes, vi løbende får løst en lang række spørgsmål, problemer og 

irritationsmomenter på en god og konstruktiv måde.  

I den kommende tid vil vi arbejde videre med udfordringen med 
lægedækningen i vores kommune, ligesom vi fortsat vil holde fokus på at 

forenkle, facilitere og forbedre de mange regler og vejledninger, der sætter 
rammerne for vores arbejde i almen praksis.  

Flygtninge og helbredsundersøgelser 

Spørgsmålet om modtagelse af flygtninge er blevet højaktuel, herunder 

udfærdigelse af attest vedrørende helbredsundersøgelse af nytilkomne 

flygtninge.  

 

 PLO-Hovedstaden anbefaler en solidarisk fordeling af flygtningene blandt 

kommunernes læger. 

 

Sagen har også været drøftet i PLO-Københavns bestyrelse, der ligeledes 

anbefaler en solidarisk fordeling af de flygtninge, der kommer til København. 

København er dog en nul-kvote-kommune, hvor kommunen ikke er pålagt at 

tage imod flygtninge. 
 

 

FMK: Oprydning i forbindelse med igangsættelse af 
implementeringen af FMK 

I maj 2015 blev der indgået en aftale om oprydning i FMK. Vi omtalte aftalen i 

vores nyhedsmail i juli, og I har efterfølgende modtaget et brev fra 
Københavns Kommune og PLO-København med nærmere oplysninger om 
udrulningen i København. 

Aftalen har givet anledning til en del henvendelser til sekretariatet og til os i 
Bestyrelsen, så vi præciserer lige følgende: 

Bestyrelsen i PLO-København er i løbende dialog med Kommunen for at sikre 

et godt og positivt samarbejde omkring udfordringerne i FMK. Kommunen 
forsøger at få klædt alle deres forvaltninger og medarbejdere på til denne 

FMK: Fælles MedicinKort 
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opgave. De har problemer, ganske som vi har det, med at der er ting, der bare 
ikke lader sig gøre teknisk. 

Vi har aftalt med Kommunen, at anmodninger om oprydning i FMK sendes ud 

lidt af gangen til de læger, der har mange borgere. På anmodningen skal der 
være det "hoved" på, hvor de anmoder om en 4404. 

Husk: Du er LÆGEN, og du bestemmer suverænt, hvad du vil ordinere. 

På FMK skal der KUN stå det, du ordinerer, samt det, du mener er den 
samlede relevante behandling for patienten inkl. ordinationer fra hospitaler/ 
speciallæger. Alt andet medicin, som du vil seponere samt fx naturmedicin, 

vitaminer, osv., som du IKKE ordinerer, skal du IKKE skrive i FMK. 

Du skal så klikke på "afstem FMK", og plejehjem/forvaltning kan så se det 
afstemte FMK ude hos dem. 

4404 kan kun tages i brug én gang pr patient. 

Vi ved, at det er en KÆMPE opgave især for Københavns Kommune, hvor der 
er ikke færre end 7500 borgere, hvis FMK skal afstemmes, alene på 

plejehjemmene. 

Stressklinikkerne 

Stressklinikkerne har været en succes med mange henviste - flere end man 

kan overkomme i stressklinikkerne - og der er nu ventetid frem til foråret 2016. 

Det er derfor blevet besluttet at udvide kapaciteten.  

 

Ca. 40 % af de henviste afvises eller vælger selv tilbuddet fra, når de hører, at 

det drejer sig om gruppeterapi. Vi har fået oplyst, at flere kolleger ikke 

modtager tilbagemeldinger fra Kommunen på afviste patienter, ligesom 

patienterne heller ikke altid hører fra Kommunen om hverken afvisning eller 

lang ventetid. Det har vi orienteret Sundhedsforvaltningen om. 
 

 

"Tjek-ind" - nu også i Vanløse og Brønshøj-Husum 

  
PLO-Hovedstaden har godkendt en allonge til aftalen vedrørende honorering 

af praktiserende læger, der deltager i forskningsprojektet "Opsporing og tidlig 

intervention over for kronisk sygdom i Region Hovedstaden" (Tjek-Ind). Dette 

betyder, at aftalen nu også omfatter læger og patienter i Vanløse og Brønshøj-

Husum. 

 

Du kan se aftalen her. 
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Dokumentation for medicinordination skal anmodes via 
statusattest 

Flere af vores kolleger har oplevet, at Københavns Kommune anmoder 

borgerne om at henvende sig til egen læge for at anskaffe sig dokumentation 

for den medicin, som patienten modtager, i form af en kopi af recepten. 

Københavns Kommune har på baggrund af en konkret sag undersøgt 

dokumentationskravet nærmere. Af svaret fremgår det, at 

dokumentationskravet blandt andet skyldes betingelser for at få økonomisk 

kompensation for 

medicinudgifter. 

 

Vi har aftalt med Kommunen, at Socialforvaltningen undersøger, hvorvidt 

praksis kan ændres, således at borgere ikke i alle tilfælde behøver kopi af en 

recept for at kunne modtage økonomisk kompensation for medicinudgifter. 

Også Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil undersøge, om borgere 

selv kan hente print af recepter i FMK. Vi har understreget, at såfremt 

Socialforvaltningen ønsker dokumentation for aktuel medicinering, anmodes 

herom via statusattest. 

 

Reglerne for attestation af transport til egen læge 

Vi har forespurgt sekretariatet i Sundhedsforvaltningen om reglerne for betalt 

patienttransport til egen læge. Sundhedsforvaltningen har undersøgt sagen og 

oplyser, at det udelukkende drejer sig om de patienter, som lægen selv 

vurderer har et akut behov for transport. 

  
I Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter 

Sundhedsloven står der: 

 

§ 1. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig 

befordring efter reglerne i dette kapitel til personer, der er omfattet af 

sikringsgruppe 1, og som modtager behandling for regionrådets regning efter 

sundhedsloven. 

 

§ 2. Kommunalbestyrelsen yder befordringsgodtgørelse til og fra alment 

praktiserende læge eller speciallæge m.v. efter reglerne i dette kapitel. 

 

§ 3. Personer har ret til godtgørelse for befordring med ambulance eller særligt 

sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge 

eller speciallæge, hvis personens tilstand gør det nødvendigt. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164592


§ 4. Personer, der modtager pension efter de sociale pensionslove, har ret til 

godtgørelse for befordring til og fra den valgte alment praktiserende læge, jf. 

dog stk. 2. 

 

I daglig praksis betyder det, at vi for de relevante patienter påtegner bon for 

transporten, og patienterne derefter selv sørger for refusion via Borgerservice. 

 

Softportalen - husk at bruge den 

Som vi nævnte i Nyhedsmail nr. 1, arbejder vi på at forbedre kommunikationen 
mellem de praktiserende læger og Københavns Kommune. 

Københavns Kommune er allerede i gang me den revision af SOFT-portalen 
på sundhed.dk. På forsiden står der bl.a.: 

" Det er en side, hvor almen praksis på en let og overskuelig måde kan hente 

relevante informationer om de sundheds- og forebyggelsestilbud, der udbydes 
i henholdsvis kommuner og på hospitaler. Dette site kan hjælpe os i daglige 
kliniske situationer. 

Værktøjet kan bruges i forbindelse med henvisning, da der på siderne bør 
ligge en henvisningsvejledning." 

 

 
 


