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September måned – nyhedsbrev
Risikobaserede tilsyn i sygeplejen
Der er meldt foreløbig tre risikobaserede tilsyn i sygeplejen. Her er bl.a. fokus på aftaler med egen
læge om kroniske sygdomme. Derfor vil I nok opleve henvendelser fra sygeplejen om at få
bekræftet, hvilke behandlingsplaner der foreligger ang. fx målinger, blodprøver, tærskelværdier mv.
Husk max-dosis på alle pn ordinationer
Det er vigtigt, der altid er max dosis sat på alle pn-ordinationer. Særligt Movicol glemmer vi ofte at sætte
max på, men det skal der være, for at kommunen må bruge ordinationen. Så husk at sætte max på hver
gang.
Akutte opgaver skal aftales telefonisk via visitationen og ikke over korrespondancer
Kommunen oplever i stigende grad, at vi bruger korrespondancer til akutte opgaver. Det må vi ikke uden
også at ringe, ligesom de heller ikke kan forvente, vi reagerer akut på korrespondancer. Hvis vi ønsker,
de skal reagere på noget indenfor 3 dage, skal det formidles telefonisk til visitationen på 39 57 55 53.
Grønne recepter
Grønne recepter på proteindrikke kan ikke sendes elektronisk. Vi må selv i klinikkerne finde ud af, om vi
sender dem til patienten, til apoteket, faxer dem efter telefonisk kontakt til apoteket eller får pårørende
til at afhente dem. – find selv på flere. Medarbejdere i kommunen kan ikke fungere som post-omdelere.
Regionerne undersøger, hvorfor forbruget af ernæringspræparater på recept er steget så meget. Vi har
formentlig en del borgere, som slet ikke er berettiget til mere end kortvarigt tilskud efter indlæggelse fx
Derefter skal de overgå til præparater, de selv køber jf. nedenstående retningslinjer
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/ernaeringspraeparater-med-tilskud/tilskud-tilernaeringspraeparater/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almenpraksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/t-endokrinologi-metabolik-ernaering/groen-recept/
Lægedækning i sommerferien- husk at skrive på sundhed.dk hvis i har lukket og tydeligt fortælle hvem
der dækker for jer på telefonsvarer, hjemmeside osv.
Der har været flere oplevelser af læger, der har afvist at tage sig af patienter for kollegaer på ferie
og/eller har været bryske og afvisende i deres tone over for kommunens personale. Vi har alle sammen
ekstra travlt i sommerferieperioden.
Kommunen efterlyser en liste i lokalavisen med lægernes ferieuger, men det er selvfølgelig ikke noget, vi
er forpligtet til. Nanna Hartmann er feriekoordinator i Bagsværd og Gunvor Juul i Søborg. Nanna vil
kontakte Gunvor og se om de kan udtænke noget smart i forhold til avisannonce eller lignende. Til
gengæld er vi jo forpligtet til at opdatere det i sundhed.dk. Kommunen oplevede at flere
læger/lægehuse ikke havde fået gjort dette. Vi håber næste sommerperiode kan forløbe bedre

