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Faste læger på plejecentre i Københavns Kommune 
 
Københavns Kommune er nu gået i gang med at implementere anden 
runde af ordningen om faste læger på kommunens plejecentre. Nu søges 
der læger til de resterende 30 plejecentre i Københavns Kommune. Hold 
øje med opslagene fra den 23. december 2016. Se opslagene her: 
 
http://www.kk.dk/ledigestillinger 
 

 

 
FMK i Socialforvaltningen 
 
På et sekretariatsmøde i KLU-regi (Kommunalt-Lægeligt Udvalg) drøf-
tede vi kommunikationen mellem læge og bosted i forhold til ordinatio-
ner. 
 
Indtil videre vil løsningen være, at borgerne får et print af konsultatio-
nen, eller at lægen ringer til botilbuddet og orienterer om håndteringen 
af borgerens medicin, hvis det vurderes, at borgeren skal have hjælp til 
at håndtere medicin, og der ikke allerede er lavet en medicinadministra-
tionsaftale. 
 

 

 
Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud forenk-
les 

Læs mere her: 
 

http://www.kk.dk/ledigestillinger
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PLO-centralt har i regi af Sundhedsstyrelsen deltaget i et arbejde for at 
understøtte en let og ensartet henvisningsprocedure til kommunale fore-
byggelsestilbud. Arbejdet har betydet, at praktiserende læger fremover 
skal henvise til en afklarende samtale i kommunen. 
Det er fortsat muligt for lægen at henvise en borger til et specifikt fore-
byggelsestilbud, hvis det findes relevant. 
 
Den nye måde at henvise til kommunale forebyggelsestilbud understøt-
tes også digitalt, idet MedCom har tilpasset standarden for den dynami-
ske pakkehenvisning, og lægepraksissystemerne skulle nu være blevet 
opdateret i forhold til den tilpassede pakkehenvisning. For tilbagemel-
ding til lægen vil kommunerne skulle benytte den eksisterende epikrise-
standard frem for korrespondancemeddelelse. 
 
På den lidt længere bane – forventeligt ultimo 2017 - vil der være en re-
videret standard for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud samt 
en standard for kommunernes tilbagemelding til praktiserende læge i 
form af et afslutningsnotat, som begge understøtter den nye henvis-
ningsform.  
 

https://sundhedssty-
relsen.dk/da/syg-
dom-og-behand-
ling/kronisk-syg-
dom/kommunale-fo-
rebyggelsestil-
bud/~/me-
dia/7B0FD2FF4C4B4
B708012CE7CC7CE2B
2F.ashx 

 

 
Underretning vedrørende børn 
 
Et medlem kontaktede PLO-København, fordi … 
 
Sagen behandles nu i Københavns Kommune, som oplyser, at den nu 
ligger i Socialforvaltningen. Der vil blive udarbejdet en klar vejledning på 
området, som skal beskrive, hvordan en underretning indsendes via 
virk.dk. Den skal også sikre, at der er opgivet korrekte kontaktoplysnin-
ger til forvaltningen i de tilfælde, hvor der er brug for at kontakte denne.  
 
Derudover oplyser Socialforvaltningen, at man altid har mulighed for at 
henvende sig til Døgnvagten, hvis man har kendskab til, at et barn eller 
en ung har brug for akut social hjælp. Døgnvagten har åbent 24 timer i 
døgnet året rundt. 
 

Døgnvagten: 

http://dognvag-
ten.kk.dk 

 

 
God og positiv kommunikation 
 
I KLU (Kommunalt-Lægeligt Udvalg) har vi indledt arbejdet på at sikre 
god og positiv kommunikation mellem læger og ansatte i Kommunen. 
 
Almen praksis og Københavns Kommunes mange institutioner kommuni-
kerer dagligt med hinanden om borgernes helbred og sociale tilstand. 
Dette stiller krav til præcis, god og ordentlig kommunikation. Den gode 
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kommunikation er derfor vigtig for optimal varetagelse af de opgaver, 
der knytter sig til borgernes udfordringer men også for det gode samar-
bejde mellem kommune og almen praksis generelt. 
 
I 2017 vil vi arbejde videre med at fokusere på god kommunikation med 
særligt fokus på den gode korrespondancemeddelelse. 
 
 
Generalforsamling i PLO-København 2017 
 
Generalforsamlingen i PLO-København holdes  
torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 – 19.00  
i Stockholmsgade 55, 2100 København Ø  
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