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På vegne af Bestyrelsen i PLO-København – og på egne vegne – vil jeg
gerne sende vores kolleger her i Københavns Kommune på ferie med en
julehilsen herfra. Jeg vil gerne sikre mig, at I har fået de seneste oplysninger
om status i igangværende sager.

Fakturering – ændret procedure

De praktiserende læger i Københavns Kommune har modtaget meddelelse

fra Kommunen om en ændret procedure i forbindelse med fakturering.
Ændringen har medført en del administrativt besvær for os, og vi kontaktede
derfor forvaltningen og bad dem undersøge mulighederne for en mere enkel
procedure.

På vores sekretariatsmøde med Kommunen i begyndelsen af november fik vi
oplyst, at, at Koncern Service er på sagen for at få finde en tilfredsstillende
løsning. Det blev aftalt, at Børne-/Ungeforvaltningen vender tilbage med
tidsplan for løsning.

Derudover var der på mødet en debat om ubetalte regninger. Mange af os
har desværre oplevet ubetalte fakturaer fra Kommunen. Det blev aftalt, at

Børne-/Ungeforvaltningen udarbejder en procedure, som vi kan forholde os
til, når vi har udfordringer med ubetalte regninger.

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 nyhedsmails i juli og oktober. Efterfølgende modtog I fra PLOHovedstaden en nærmere redegørelse udarbejdet af Niels Dreisler og en
medarbejder i Sundhedsstyrelsen. Jeg håber, I dermed fik svar på de fleste
af de spørgsmål, aftalen om oprydning i FMK gav anledning til.

FMK: Fælles MedicinKort

I begyndelsen af november blev aftalen udvidet til også at omfatte
Socialforvaltningen (botilbud mm).

Rykkerskrivelser

Rigtig mange af os modtager jævnligt rykkere fra Kommunen angående ikkeudfyldte LÆ-attester (navnlig fra Beskæftigelses- og

Integrationsforvaltningen). Det er irriterende at modtage rykkere for attester,
vi ikke er bekendt med, men som er sendt direkte til patienten, som så selv
skal henvende sig til os for at få den udfyldt. Det går ikke.

Det viser sig dog at være en meget bekostelig affære at få dette ændret i

Beskæftigelsesforvaltningens IT-systemer, men der arbejdes stadig på at
finde en løsning, så vi ikke får rykkerne ind i vores systemer hele tiden.

Medlemmerne ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår !

Sekretariatet holder lukket
mellem Jul & Nytår.

