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Ny model for oplysning af nye sygedagpengesager (LÆ 285)
Fra 1. januar 2020 er LÆ285 ikke længere obligatorisk for jobcentre og læger ved nye sygemeldinger. I de tilfælde hvor den sygemeldte oplyser jobcentret om, at behandling ved
f.eks. hospital allerede pågår, vil jobcentret fremover indhente oplysninger direkte fra behandlingsstedet uden at pålægge den sygemeldte at medvirke til LÆ285.
I tilfælde hvor den sygemeldte oplyser ikke at være i behandling, vil jobcentret fortsat indhente LÆ285 eller lignende, og i tilfælde hvor det ikke er muligt for jobcentret at opnå kontakt til den sygemeldte vil jobcentret indledningsvis bede om en statusattest fra almen praksis. Link til lovgivningen klik her
Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggende hjemmebesøg er en ny type sygebesøg til forebyggelse af indlæggelser hos
patienter med komplekse problemstillinger, herunder multiple sygdomme, hvor akut sygdom eller forværring i kronisk sygdom medfører behov for tværsektoriel koordinerende indsats med henblik på at forebygge indlæggelse og genindlæggelse. En repræsentant for
kommunens hjemmesygeplejerske vil deltage når det er muligt. Hvis hjemmesygeplejerskens deltagelse ikke er praktisk muligt, kontakter lægen plejepersonalet og sender en korrespondancemeddelelse om besøget. Sygebesøget kan også foregå i lægens konsultation,
forudsat at indholdet i besøger er det samme, og at der deltager repræsentant(er) for kommunen. Ydelseskoderne skal du selv oprette i dit lægesystem. Forebyggende hjemmebesøg har koden 4392
Dertil er der kommet endnu en ydelse - 4293 Tværsektoriel lægefaglig kommunikation i patientforløb. Ydelsen kan benyttes, når den praktiserende læge kommunikerer telefonisk eller elektronisk med andre læger i konkrete komplekse patientforløb i forhold til at fastholde
behandlingen af egne patienter i praksis. Ydelsen har til formål at kunne erstatte henvisning
eller indlæggelse af borgeren. Ydelsen kan anvendes, når den praktiserende læge har behov for i et patientforløb at afklare en behandling eller drøfte en behandlingsplan. Ydelsen
forudsætter en lægefaglig dialog om behandling og fastholdelse af patienten i almen praksis. Begge læger skal journalisere henvendelsen. Ydelsen kan anvendes i forbindelse med
sygdomme og problemstillinger, der ikke er omfattet af kronikerhonoraret, som fx type 2 diabetes patienter og KOL-patienter.
Undervisning i insulingivning i lægepraksis
Gladsaxe Kommunes diabeteskonsulent og sygeplejerske Dorthe Svanberg er blevet
spurgt om at undervise 2 praksisser i kommunen i insulingivning. Undervisningen blev afviklet i januar 2020. Denne fik gode tilbagemeldinger i form af relevans og anvendelighed i
dagligdagen. Undervisningen tog udgangspunkt i DSAM’s anbefalinger og kliniske retningslinjer for ”Injektion af insulin til voksne med diabetes”. Hvis andre lægepraksisser er interesserede i undervisning, kan Dorthe Svanberg kontaktes på mail: dorsva@gladsaxe.dk eller
tlf. 29388234.
Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning af Demens- og plejeboligerne i Gladsaxe.
Der er fortsat behov for fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Møllegården og
Rosenlund. Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
Se status på ordningen her
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