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December 2019 – nyhedsbrev
Status på læger tilknyttet plejehjemsordningen
Ved udgangen af år 2019 foreligger der kontrakter med 7 enkelte læger og en kontrakt med
et kompagniselskab.
Hovedparten af de fasttilknyttede læger, har valgt en mødekadence, hvor de én gang om
måneden kommer på planlagt besøg.
Borgerne vælger primært at skifte læge ved indflytningen til plejeboligen, og derfor forventes udbredelsen af ordningen og dermed at få borgerne tilknyttet den faste læge, at blive
udvidet over tid
Egegården har tilknyttet læger på alle afdelinger og er det sted, hvor flest beboere er dækket af ordningen. Derudover er der tilknyttet læger til to afdelinger på Bakkegården, en afdeling på Møllegården, på begge afdelinger på Hareskovbo og på Rosenlund er der opstart
på 2 afdelinger pr. 01.01.20.
En opgørelse lavet til Embedsmandsudvalget for Sundhed i april 2019 viser, at antallet af
tilknyttede læger til ordningen i Gladsaxe Kommune, svarer til hvad andre kommuner også
har tilknyttet i Region Hovedstaden.
Lægernes tilfredshed med ordningen
I august til september 2019 er der gennemført en undersøgelse af lægernes tilfredshed
med ordningen.
Her vurderer de læger som indgår i ordningen, at de generelt er meget tilfredse med ordningen. Lægerne oplever blandt andet, at ordningen medfører en bedre behandling af borgerne, da det er let at følge op på en iværksat behandling samt at ordningen er med til at
reducere fx akutte besøg. Samtidig pointeres det, at ordningen øger det faglige samarbejde
med personalet i plejeboligerne, ved for eksempel at ensrette og kvalificerede de elektroniske korrespondancer som dagligt sendes mellem lægerne og plejeboligerne.
Forslag til det videre arbejde
Ordningen er ikke fuldt udrullet på alle afdelinger med demens- og plejeboliger. En øget dialog om de fordele der opnås som praktiserende læge, kan være med til at få flere læger
ind i ordningen. Derudover arbejdes der fortsat på, at der sikres en mere fleksibel overgang
ved opstart i ordningen, så et eventuelt arbejdspres i forbindelse med opstart af ordningen,
mindskes mest muligt. For eksempel er der lavet aftaler om, at den generelle sundhedsfaglig rådgivning til personalet, ikke er obligatorisk. I disse tilfælde er rådgivning knyttet til det
enkelte sygebesøg og rettet mod de medarbejdere, der har ansvaret for borgeren.

Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning i Demens- og plejeboligerne i Gladsaxe.
Status er, at der et aktuelt er fuld lægedækning på Egegården og Hareskovbo mens der på henholdsvis Bakkegården, Møllegården og Rosenlund, stadig er afdelinger der mangler fasttilknyttede
læge. Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
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