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Omlægning af misbrugsområdet

Socialforvaltningen har gennemført en omlægning af misbrugsområdet i

KLU: Kommunalt-lægeligt
udvalg

Københavns Kommune. På det seneste sekretariatsmøde i KLU fik vi
følgende oplyst:

Med det nye behandlingscenter har Socialforvaltningen ønsket at skabe et nyt,
samlet og helt behandlingscenter for borgerne, hvor det bliver nemmere og
hurtigere at komme i behandling. De overordnede elementer er:
•
•

Behandling til flere
Hurtigere og nemmere i behandling

•

Sammenhæng og helhed

•

Behandling på borgernes præmisser

Grundpillen i behandlingscentret er tre kernesøjler:
1)
2)
3)

Rehabilitering (alkohol, kokain, hash mv) (3 behandlingsenheder)
Substitutionsbehandling (opioidafhængighed) (3 behandlingsenheder)
Specialiseret myndighed

Med rehabiliteringsenhederne samles alkohol- og stofbehandlingen (kokain,
hash mv.). Fremadrettet ønskes fokus på en samlet rusmiddelbehandling.

De 6 behandlingsenheder suppleres med en række tværgående indsatser, så

den enkelte borger i højere grad kan få tilrettelagt netop det behandlingstilbud
og forløb, som matcher hans eller hendes særlige behov.

Patienterne kan henvende sig direkte til behandlingsenhederne uden
forudgående henvisning fra os.

Vi har anbefalet Københavns Kommune, at der sikres en løbende opdatering i

Læs mere på SOFT-portalen
via Sundhed.dk

SOFT-Portalen om tilbuddene, og at der sikres en enkel søgefunktion på

Københavns Kommunes hjemmeside, så vi altid hurtigt og nemt kan finde

relevant information om behandlingsmulighederne for vore misbrugspatienter.

FMK: seneste nyt

Frem til den 31. maj 2016 er den supplerende aftale om oprydning i FMK for
de 2700 beboere på bosteder under Socialforvaltningen fortsat gældende.
Som den eneste kommune i Region Hovedstaden har vi i Københavns
Kommune ikke en fortsat aftale om oprydning i FMK for patienter under
Sundhedsforvaltningen. Dette skyldes, at under 1 promille af vore patienter
manglede afstemning ved aftalens udløb 31. december 2015.
I PLO København har vi fortsat fokus på de vedvarende udfordringer i
samarbejdet omkring FMK.
Følgende punkter er tidligere pointeret af PLO-Hovedstaden:
1. Kommunikation og ordination

Ordinationer gives som hidtil via en korrespondancemeddelelse (KM) eller ved
mundtlig ordination.
Ordinationen oprettes samtidig i FMK.
2. Aktuelle udfordringer

Slutdatoer. Det er vigtigt, at slutdatoer påføres ordinationer ved temporær
behandling fx antibiotikakure.

Ved faste ordinationer er det vigtigt, at der ikke er en behandlingsslut-dato
3. Indikation

Det er vigtigt, at ordinationen har påført korrekt indikation for behandlingen.
4. PN

Det er vigtigt, at der er maks. dosis pr. døgn for PN-ordinationer.

Ligsynsaftalen: seneste nyt/status

Vi er ifølge overenskomsten ikke forpligtede til at udføre ligsyn og

udfærdige dødsattester på vore afdøde patienter, der opholder sig mere end
5 km fra klinikken.

FMK: Fælles MedicinKort

I efteråret 2015 opnåedes der enighed om en aftale mellem PLO-

Hovedstaden og Københavns Kommune om en ny procedure i forbindelse
med patienter, som opholder sig på et plejehjem eller på en

aflastningsplads mere end 5 km fra lægens konsultation. Desværre blev

aftalen standset af Region Hovedstaden, der ønskede at inddrage den som
del af de underliggende aftaler.

For praktiserende læger i Københavns Kommune gælder det således fortsat,
at vi ikke er forpligtede til at udføre ligsyn eller udfærdige dødsattester på
egne patienter, der opholder sig mere end 5 km fra klinikken. Vi er heller
ikke forpligtede til at udføre ligsyn eller udfærdige dødsattester på
patienter, der ikke er tilmeldt praksis. Dette udføres af 1813.

Mentorordningen

Vi har ved de seneste møder i KLU-regi stillet spørgsmål vedrørende

Kommunes administration af beskæftigelseslovgivningens bestemmelser om
brug af mentorer ved bl.a. konsultationer hos egen læge.

Der mangler præcise beskrivelser af mentorens rolle i forhold til

borgeren/patienten, lægen og forvaltningerne, og vi besluttede derfor i

efteråret 2015 at overgive sagen til PLO-Hovedstaden, da vi mente, at det
samme må være tilfældet i de øvrige kommuner i Regionen. Efterfølgende
blev sagen overgivet til PLO-Centralt, da det er en lovgivning, der gælder
alle kommuner i landet.

Nu er der kommet en udmelding fra PLO-C, hvor det præciseres, at der ikke
er udstukket retningslinier for mentors rolle under konsultation. Desuden,
at mentoren som offentlig ansat har tavshedspligt vedrørende de

oplysninger, som kommer frem under konsultationen om en borgers private
forhold. Mentoren har ikke tavshedspligt over for den kommune, som har
ansat vedkommende.

Vi vil opfordre vore kolleger her i kommunen til at være opmærksomme på
dette forhold omkring tavshedspligten og evt. lade mentor vente i
venteværelset.

Vejledningen om ”Gule Tvangsindlæggelser”

Københavns Politi har kontaktet PLO-København med en anmodning om, at
vi minder vores kolleger om proceduren ved indlæggelse på gule papirer.
Politiet har flere gange oplevet, at ”at en ikke ubetydelig del af

lægeerklæringer er mangelfuldt udfyldte, og vores administra-tive

https://www.sundhed.dk/sund
hedsfaglig/laegehaandbogen/
psykiatri/tilstande-ogsygdomme/tvangspsykiatri/
tvangsindlaeggelse/

medarbejdere bruger en del tid – herunder telefonventetid – på at få
kontakt til lægen og få påført de manglende oplysninger.”

I kolonnen til højre er der et direkte link til Sundhed.dk, hvor I kan se den
vejledning, der skal anvendes ved ”gule tvangsindlæggelser”.

Praktikophold til udenlandske læger

Vi har fået en henvendelse fra Sprogcenter Hellerup om muligheden for at

tilbyde praktikophold til udenlandske læger, der sigter mod autorisation til
selvstændigt virke.

Hvis det har din interesse, kan du læse mere på følgende link:

http://sprogcenterhellerup.dk/danskkurser-for-laeger/

Roadshows – Den Ældre Medicinske Patient

Kap H planlægger i samarbejde med Københavns Kommune og PLO-

København at afholde tværsektorielle eftermiddagsmøder om "Den ældre
medicinske patient". Nærmere informationer om mødedatoer, sted og
indhold følger.

Generalforsamling i PLO-København
Husk at sætte kryds i kalenderen torsdag den 28. april 2016, hvor der

afholdes generalforsamling i PLO-København. Alle praktiserende læger i

Københavns Kommune vil modtage en invitation 3 uger inden mødet. Hvis I
har forslag til dagsordenspunkter, skal vi have dem 4 uger inden
Generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer!

Kap-H: et samarbejde mellem
PLO-Hovedstaden og Region
Hovedstaden. Formålet er at
fremme kvalitetsudvikling
i almen praksis og i det
tværsektorielle samarbejde
mellem almen praksis og
det øvrige sundhedsvæsen til
gavn for regionens borgere.

