
 

PLO-København  
 

 

 
 

Stockholmsgade 55  2100 København Ø  telefon  35 44 10 86  iop@dadl.dk 

11-10-2016 
/71950 

 
 
 
 

 

Nyhedsmail fra PLO-København  
- nr. 5/2016 
Oktober 2016 

 

 
Aftale indgået om faste læger tilknyttet plejecentre 
 
PLO-Hovedstaden har indgået ”Aftale om læger fasttilknyttet plejecentre i 
kommunerne i Region Hovedstaden af 30. september 2016”. Ordningen har 2 
spor. Aftalen indebærer, at beboere på plejecentre tilbydes at vælge en læge, 
der er fast tilknyttet plejecentret. Denne læge varetager den sundhedsfaglige 
behandling af beboerne efter reglerne i overenskomsten. Derudover indebærer 
aftalen, at der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttil-
knyttede læge om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på 
plejecentret. Denne ydelse honoreres med konsulenttakst. 
 
Aftalen, pressemeddelelsen og andre relaterede dokumenter kan ses på PLO-
Hovedstadens hjemmeside. 
 
De første stillinger i Københavns Kommune opslås om kort tid, og det vil 
fremgå af næste nyhedsmail fra Københavns Kommune, hvor stillingsopsla-
gene kan ses. 
 
Inden for de kommende måneder forventes alle plejecentre i Københavns 
Kommune at opslå stillinger om fasttilknyttede læger. 
 

 

 
”Sundhedstjek” - somatiske sundhedstjek på sikrede med 
udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger 
 

 

http://plo-hovedstaden.dk/
http://plo-hovedstaden.dk/
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PLO-Hovedstaden har i foråret 2016 indgået aftale med bl.a. Københavns 
Kommune om honorering af praktiserende læger for somatisk sundhedstjek på 
sikrede med udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger tilknyttet 
specifikke bosteder. Aftalen er indgået med henblik på at mindske uligheden i 
sundhed og forbedre den somatiske sundhedstilstand for aftalens målgruppe.  
 
Indtil videre er 207 borgere inkluderet. Kommunen ønsker, at så mange bor-
gere som muligt modtager tilbuddet i projektet. Hvis du ønsker at deltage, 
kan du fortsat henvende dig til Charlotte Kolvig-Raun Kirkegaard 
(bt93@sof.kk.dk)  
 
Aftalen kan rekvireres i sekretariatet og kan ses på PLO-Hovedstadens hjem-
meside.  
 

 
Københavns Kommune har ansat 2 praksiskonsulenter 
 
Der nu er ansat 2 praksiskonsulenter i Københavns Kommune. 
 
Praktiserende læge Esben Hall-Andersen er ansat inden for området ”Den æl-
dre medicinske patient” og praktiserende læge Jesper Lundh er ansat inden 
for området ”Den kroniske patient”. 
 
Vi er glade for udvidelsen af samarbejdsfladen mellem Københavns Kommune 
og PLO-København og byder vores kolleger velkomne i stillingerne. 
 

 

 
Helbredsvurderinger af flygtninge 
 
Københavns Kommune har oplyst, at man per 1. oktober 2016 har indgået af-
tale om, at Kommunen sender anmodning om helbredsvurderinger på flygt-
ninge til Indvandrermedicinsk Klinik på Amager-Hvidovre Hospital.  
 

 

 
Oversigt over telefonnumre til Københavns Kommune 
 
Vi har i KLU (Kommunalt-Lægeligt Udvalg) bedt om at få en opdateret liste 
over relevante telefonnumre i København Kommunen for at gøre det lettere 
for jer at finde det rette nummer. 

 

 
Funktion Bydel Telefonnummer 
Hjemmeplejevisitation 
for borgere under 65 år 

Københavns Kommune 3317 30000 eller 
3317 8989 (ved akutte 
henvendelser uden for 
normal åbningstid) 

mailto:bt93@sof.kk.dk
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/Lokale%20aftaler/Region%20Hovedstaden/Koebenhavns%20kommune/Honorering%20af%20PL%20for%20somatisk%20sundhedstjek%20(K%C3%B8benhavns%20Komm
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/Lokale%20aftaler/Region%20Hovedstaden/Koebenhavns%20kommune/Honorering%20af%20PL%20for%20somatisk%20sundhedstjek%20(K%C3%B8benhavns%20Komm
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Center for Børn og Un-
ges Sundhed 

Københavns Kommune 8220 5240 

Hjerneskade- og Rehabi-
literingscentret 

Københavns Kommune 3827 4068 

Palliativ afdeling – Vi-
gerslevhus 

Københavns Kommune 3317 1700 

Akutplejeenhed Køben-
havn – Vigerslevhus 

Københavns Kommune 3317 1700 

Hjemmepleje/sygepleje Amager 3317 2471 eller 
3317 2467 

Indre By 3530 3030 
Nørrebro/Bispebjerg 3530 2600 
Vanløse, Brønshøj, Hu-
sum 

3530 4678 eller 
3530 2133 
3530 6660 eller 
3530 2122 

Vesterbro, Valby, Kgs 
Enghave 

3530 2720 

Visitatorer til træning  Kontakt lokalområde-
kontor – se telefon-
numre i henvisnings-
guide (vedhæftet) 
 

 

 
 
 


