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Borgmester Michael Ziegler havde i lighed med tidligere indbudt samtlige alment praktiserende læger i Høje-Taastrup Kommune til mødet. 13 af kommunens 30 læger mødte op – mod 20 fremmødte ved forrige møde.
Fra Høje-Taastrup Kommune deltog borgmester Michael Ziegler, social- og sundhedsudvalgsformand Frederik A. Hansen, ældreudvalgsformand Peder Helt, kommunaldirektør Hugo Pedersen,
jobcenterchef Dorthe Nielsen, ældrechef Karen Kofoed og sundhedschef John Sørensen.
Michael Ziegler bemærkede i sin velkomst at han gerne så at disse møder indstiftes som en tradition, hvilket kræver at de gentages med en vis regelmæssighed, og naturligvis også at de prioriteres. Måske afspejlede dagens fremmøde at det er første arbejdsdag efter en række hellig- og fridage, hvilket sædvanligvis betyder større travlhed i almen praksis.
Link til kommunens hjemmeside: Der bliver på www.htk.dk/sundhed oprettet en menu ”for
læger” hvor slides, pjecer og dokumenter, der blev omtalt på mødet, bliver lagt ud.
Elektronisk kommunikation: Som opfølgning på forrige møde, hvor der fra lægeside blev efterlyst konkrete planer for elektronisk kommunikation (edifact efter MedCom standarder) fortalte Karen Kofoed at det er planen at implementere den tekniske løsning i kommunens pleje- og omsorgssystem inden sommerferien, og at teste løsningen med tre af kommunens læger. På grund af forsinkelser med at få den tekniske del af løsningen til at virke, forventes den fulde implementering af
den elektroniske kommunikation med lægerne at være afsluttet medio september 2009.
Vederlagsfri fysioterapi: Kommunen og praktiserende fysioterapeuter udarbejder i fællesskab en
folder om de foreliggende tilbud i kommunen om vederlagsfri fysioterapi. Foruden træning på
Espensvænge er der også et tilbud på Taxhuset. Folderen sendes rundt til lægerne til brug for rådgivningen af patienterne. Folderen lægges desuden på kommunens hjemmeside, jfr. ovenfor.
Endvidere oplyste Karen Kofoed at almen praksis fremover inviteres med til de årlige fælles møder
mellem praktiserende fysioterapeuter og Høje-Taastrup Kommune.
Spørgsmålet om mulighederne for at benytte kommunens træningslokaler til selvtræning efter endt
genoptræning (på tidspunkter, hvor faciliteterne ikke anvendes af kommunen) blev taget op. Problemet med en sådan ordning er dog, at kommunen kommer i ulovlig konkurrence med f.eks. fitnesscentre. Desuden er der problemer vedrørende ansvarsforhold, tilsyn etc.
I denne forbindelse kan det dog nævnes at kommunen sammen med idrætsforeningerne forsøger
at motivere patienter til at melde sig ind her med henblik på fortsat at være fysisk aktive efter endt
genoptræning.
På spørgsmål, om læger kan henvise patienter direkte til træning på Espensvænge uden om kommunens visitation oplyste Karen Kofoed at ’visitationen’ i disse situationer er en formsag, men begrundet i lovgivningsmæssige krav om registrering af forskellige oplysninger vedrørende patienterne i forbindelse med træningen.
Beskæftigelsesområdet: Dorthe Nielsen gav et kort situationsbillede vedrørende sygedagpengemodtagere i kommunen og fortalte om en række nye lovkrav, der er på vej som følge af trepartsforhandlingerne. Det indebærer bl.a. at lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed pga. sygdom
skiftes ud med en ’mulighedserklæring’, hvor lægen skal vurdere hvor meget en borger er i stand
til at arbejde.
Det blev fra lægeside bemærket at Høje-Taastrup Kommune måske har et ’kultur-problem’ på sine
egne arbejdspladser om at man bør blive hjemme til man er ’rigtig rask’.
Endvidere fortalte Dorthe Nielsen om projekt ”Viva”, som er et nyt tilbud til sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med hjælp til en sundere livsstil. Der undervises i kost og motion i teori og
praksis. Information om projektet lægges på hjemmesiden (jfr. ovenfor), og sendes desuden til
almen praksis.
Ole Eg repræsenterer almen praksis i det lokale beskæftigelsesråd (LBR), men ønsker at træde ud
fordi møderne i LBR altid finder sted onsdag, hvor Ole Eg ikke kan deltage.
Høje-Taastrup Lægeselskab finder en afløser for Ole Eg.
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Patientforløbsprogrammer: John Sørensen fortalte at patientforløbsprogrammer for Type 2 diabetes og KOL nu er klar til at blive implementeret. Forløbsprogrammerne er et led i sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne. Repræsentanter fra almen praksis har deltaget i
udarbejdelsen af programmerne. Et samarbejdsprojekt mellem Glostrup Hospital, 6 kommuner og
– forhåbentligt – de 100 alment praktiserende læger i hospitalets optageområde er ved at blive
etableret med henblik på at gennemføre de 2 programmer. Alle praksis (læger + praksispersonale)
vil i efteråret 2009 blive tilbudt deltagelse i ½ uddannelsesdag om programmerne. Desuden ansætter projektet en praksisudviklingskonsulent, der tilbyder støtte til de enkelte praksis’ arbejde med
programmerne. Endelig forventes de igangværende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Takst og Lønningsnævn at fremme implementeringen
af forløbsprogrammer.
Lægebemanding og lægemangel: Bo Gerdes fortalte om situationen i almen praksis med mange
læger, der går på pension de kommende år; om problemer med at rekruttere nye til faget; om flere opgaver i almen praksis, som før lå på hospitalerne; om ønsket om større lægehuse med plads
til praksispersonale på den ene side – og på den anden side at solopraksis har størst tilfredshed
hos patienterne etc. Et udvalg med repræsentanter fra Praksisudvalg, almen praksis i vestegnskommunerne, et par kommuner og regionen har arbejdet med forskellige ideer til hvordan man
kan afhjælpe den truende lægemangel på vestegnen. Blandt idéerne er at gøre en særlig indsats
for at rekruttere såkaldte ’fase 3’ uddannelseslæger til almen praksis på vestegnen.
Ligeledes indgår et forslag i overenskomstforhandlingerne om at hæve basishonoraret for læger,
der nedsætter sig i såkaldt ’sårbare’ områder.
Det blev bemærket, at en nok så stor forhindring for at rekruttere nye læger til Høje-Taastrup er
geografien. Mange almen læger, også yngre, bor nord for København, og det tager for lang tid at
komme til Høje-Taastrup. Ligeledes har ’vestegnen’ et dårligt ry, og selvom Høje-Taastrup ikke er
en typisk vestegnskommune, så smitter det dårlige ry af på kommunen.
Eventuelt: Spørgsmålet om samarbejdsstrukturen mellem almen praksis og kommunen blev taget
op. De tidligere møder mellem sundhedsplejen henholdsvis hjemmeplejen og repræsentanter fra
almen praksis om daglige samarbejdsproblemstillinger ophørte da praksiskonsulentordningen blev
indført. Et forslag om at lade dem erstatte af møder i mindre lægegrupper (lokale lægegrupper, efteruddannelsesgrupper o.l.), hvor relevante repræsentanter fra kommunen lejlighedvis skulle være
med, er stødt på det problem at nogle af disse små lægegrupper indbefatter læger fra andre kommuner.
En løsning kunne være at rekruttere nogle flere praksiskonsulenter. Bo Gerdes og John Sørensen
arbejder videre med dette.
Der blev svaret bekræftende på Michael Zieglers afsluttende spørgsmål om vi skal fortsætte traditionen med at mødes en gang om året. Det kan i den forbindelse overvejes også at indbyde praksispersonalet.
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