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Nytilkomne flygtninge og andre borgere
Nytilkomne borgere – herunder flygtninge med opholdstilladelse - skal som
andre gruppe 1-sikrede vælge læge. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at kommunerne kun må tildele sikrede til læger, der har åbent for
tilgang.
Selvom lægen har lukket for tilgang, er visse sikrede undtaget og kan altså
godt tilmeldes lægen. Det er i hovedsagen følgende grupper:
1.

Børn af sikrede, der er tilmeldt lægen, når børnene fylder 15 år, og børnene hidtil har været tilmeldt den anden forældres praksis.

2.

Ægtefæller og samboende til sikrede, der er tilmeldt praksis.

Der er også undtagelser vedrørende sikrede, der overgår fra gruppe 2 – eller
hvilende sikringsstatus til gruppe 1 status, sikrede efter endt værnepligt, sikrede efter optagelse i anstalter og arresthuse under Kriminalforsorgen, samt
sikrede der ved flytning ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 læger
inden for en afstand af 5 km ad nærmeste offentlige vej.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at rette henvendelse til
sekretariatet. I øvrigt henvises til ”Bekendtgørelse om valg og skift af alment
praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren”, hvilken
bekendtgørelse du kan se på PLO´s hjemmeside eller Retsinformation.dk.
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ID på fakturaer
Mange kolleger har fortsat problemer med e-fakturering til Københavns Kommune. Udfordringerne opstod i forbindelse med, at der per 1. maj 2016 blev
stillet krav om påførelse af specifikt brugerID eller ”POGR” på alle fakturaer.
Vi forsøgte sammen med Københavns Kommune at sikre en forenkling, hvor vi
blot skulle påføre ”POGR” på fakturaerne. Desværre har dette ikke fungeret
som aftalt, og mange kolleger har – trods ”POGR” på fakturaerne – fået dem
afvist.
Københavns Kommune fritog os derfor – ekstraordinært og midlertidigt – for
at påføre brugerID eller ”POGR” på fakturaerne. Den midlertidige fritagelse er
tilknyttet de CVR-numre, Københavns Kommune har modtaget fakturaer fra i
2015 og 2016. Fritagelsen gjaldt fra fredag den 13. maj 2016.
Københavns Kommune er nu i dialog med leverandører til alle lægesystemer
og vil for hvert lægesystem lave en vejledning, der beskriver hvor og hvordan,
man skal skrive ”POGR” på fakturaen. Derudover ændrer Kommunen attestanmodningerne, så ”POGR” vil fremgå tydeligt i det relevante felt. Vejledningen vil blive gjort tilgængelig på Kommunens hjemmeside. I får besked, når
vejledningen er tilgængelig, og Kommunen vil så vente 2 uger, før kravet om
”POGR” igen bliver gældende.
Hvis du får afvist fakturaer, før vejledningen er klar, kontakt da gerne Kommunen direkte på telefon: 7080 8000 og tryk 2 for Økonomi. Her skal du oplyse, at du er praktiserende læge og bede om, at dit CVR-nummer midlertidigt
fritages fra kravet om brugerID i henhold til aftale med PLO-København.

2 praksiskonsulenter til Københavns Kommune
Københavns Kommune har opslået 2 stillinger som praksiskonsulent vedrørende henholdsvis Kroniske Sygdomme & Forebyggelse og Den Ældre Medicinske Patient.
Stillingerne ønskes besat med praktiserende læger, der praktiserer i Københavns Kommune med start 1. september 2016. De 2 opslag kan læses i deres
fulde ordlyd i Praksisnyt.
Løn- og ansættelsesforhold
Den ugentlige arbejdstid er 3 timer, og ansættelsesperioden er foreløbig for 2
år. Aflønning af praksiskonsulenterne sker efter gældende takst for konsulentydelser for praktiserende læger, der per 1. april 2016 udgør 901,00 kr. i timen
efter aftale med PLO-København.
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Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Sundhedschef i Center for Sundhed, Københavns Kommune, Karen Nørskov
Toke, på 2494 7384, Specialkonsulent Kristina Johansen på 5162 5976 eller
Susan Rosenberg von Scholten, Formand for PLO-København på 2281 2083.

Roadshows: Den Ældre Medicinske Patient
Det første roadshow er nu afholdt som et fælles arrangement mellem dellaug
Østerbro og dellaug Indre By. Det næste er allerede planlagt afholdt i dellaug
Nørrebro/Nordvest den 29. august 2016.
Vi arbejder i bestyrelsen på en evaluering af det første roadshow med henblik
på tilpasning til forholdene i Københavns Kommune.

Ny aftale om somatiske sundhedstjek på sikrede med udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger
PLO - Hovedstaden har indgået en aftale med Allerød, Egedal og Københavns
Kommune om honorering af praktiserende læger for somatisk sundhedstjek på
sikrede med udviklingshæmning eller psykiatriske problemstillinger. Aftalen er
indgået med henblik på at mindske uligheden i sundhed og forbedre den somatiske sundhedstilstand for aftalens målgruppe.
Aftalen indeholder en funktionsbeskrivelse målrettet de praktiserende læger,
hvor de opgaver, som skal udføres i forbindelse med sundhedstjekket, gennemgås. Til aftalen er udfærdiget et forberedelsesskema og et afkrydsningsskema. Det understreges, at det er frivilligt for lægen, om denne ønsker at
udføre sundhedstjek efter aftalen.
Læger, som foretager sundhedstjek, honoreres efter aftalens § 5 stk. 2 og 3.
Honoraret for sundhedstjekket udgør pr. 1. april 2016 kr. 1.502,55, hvortil
skal tillægges honorar for blodprøverne. Afregning sker for borgere på Københavns Kommunes centre og bosteder på privat regning, der indsendes elektronisk til kommunen jfr. aftalens § 7 og skal omfatte både honoraret for
sundhedstjekket og blodprøverne.
Aftalen er trådt i kraft for Københavns Kommune den 29. marts 2016. Hvis du
har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores juridiske konsulent,
advokat Finn Altschuler i sekretariatet.
Aftalen kan rekvireres i sekretariatet og kan ses på PLO-Hovedstadens hjemmeside.
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Stressklinikkerne
Ved forespørgsel til Københavns Kommune har vi fået oplyst, at der fortsat er
4 måneders ventetid for patienter henvist til behandling i Kommunens stressklinikker.

Center for Diabetes
Københavns Kommunes ”Handleplan for Diabetes 2016-2019” har været sendt
i offentlig høring. Handleplanen skal understøtte kommunens sundhedspolitiske målsætninger om, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og
lige muligheder for et godt og langt liv.
I PLO-Københavns høringssvar har vi bl.a. anført, at ”PLO København er enig
i, at samarbejdet med almen praksis skal styrkes. Information til den enkelte
læge er meget vigtig, hvilket anbefales ved målrettet orientering om Center
for Diabetes i forbindelse med centrets åbning, via kommende nyhedsbreve
fra Københavns Kommune samt ved løbende opdatering af SOFT portalen.
…. Almen praksis kan tilbyde relevante borgere henvisning til Center for Diabetes. Almen praksis kan dog ikke sikre, at alle relevante borgere henvises, da
dette forudsætter et ønske herom fra den enkelte borger.
Vi anbefaler, at den enkelte borger har mulighed for direkte henvendelse til
Center for Diabetes uden forudgående henvisning fra egen læge.
Med en centralisering i Center for Diabetes mistes dog i væsentlig grad princippet om nærhed og lokal forandring. Dette vil øge risikoen for, at især socialt udsatte borgere kan få svært ved at modtage og fastholde et centraliseret
tilbud. ….”

Faste læger tilknyttet plejecentre
I forbindelse med forhandlingerne om sygebesøg og samtaleterapi, hvilke forhandlinger skal ske regionalt, har PLO indgået en aftale med Staten, Danske
Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre. Denne aftale skal indgå i de kommende forhandlinger, for så vidt angår sygebesøg. Ordningen indebærer, at beboere på plejecentre bliver tilbudt
en læge, som er fast tilknyttet plejecentret. Den enkelte beboer kan fortsat
frit vælge en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af
læge. Såfremt den fast tilknyttede læge vælges af beboeren, varetager denne
læge behandlingen.
Udover tilbuddet om at vælge en læge, der er fast tilknyttet til plejecentret,
kan der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på pleje-

4

centret. Den indgåede aftale vedrører dette forhold. Honoreringen af behandlingen af beboerne sker i henhold til Overenskomst om almen praksis, og det
er i denne forbindelse sygebesøgshonoraret vil blive forhandlet regionalt.
Første møde i den til formålet nedsatte arbejdsgruppe finder sted inden sommerferien.

NRK skifter navn
Neurologi- og Rehabiliteringscenter København (NRK) skiftede navn den 1.
maj 2016. Det nye navn er Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret.
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret er Københavns Kommunes tilbud til
voksne, der har en genoptræningsplan på avanceret niveau og med neurologisk sigte.

Navneskiftet sker udelukkende for at give centret et mere mundret navn, der
er nemmere at forstå for borgere. Der er ingen indholdsmæssige ændringer i
tilbuddet.

Husk at oplyse om ferie på Sundhed.dk
Sommertiden nærmer sig, og du skal derfor huske på overenskomstens regler
om fravær.
Praksis skal sørge for, at nødvendig lægehjælp kan ydes af nabolæger, der
har indvilget heri, eller af vikar. I kompagniskabspraksis’ påhviler pligten til at
yde nødvendig lægehjælp kompagniskabet som sådan, og kun hvis alle læger
er fraværende samtidig, skal praksis sørge for, at nødvendig lægehjælp kan
ydes af nabolæger, der har indvilget heri eller af vikar. Se i øvrigt PLOorientering nr. 10/2016 af 27. maj 2016 under ”Nyt fra PLO – Hovedstaden”
og det dér anførte link.
Alle medlemmer ønskes en rigtig god ferie!
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