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7. oktober 2016

Aftale om læger fast tilknyttet plejecentre i hovedstadsregionen
Kære alle
Det skal være lettere at tilknytte de praktiserende læger til plejecentrene i Region Hovedstaden. Der er behov for at forbedre den sundhedsfaglige behandling af plejecenterbeboere og brug for at sikre et godt og ukompliceret samarbejde mellem læger og plejecentre.
Derfor har PLO-Hovedstaden, kommunerne i hovedstaden og Region Hovedstaden den
30. september 2016 indgået en aftale, som gør det muligt at knytte praktiserende læger til
plejecentrene. Aftalen er en regional udmøntning af PLO, Staten, Danske Regioner og KL’s
initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.
Vedlagt fremsendes aftale om læger fast tilknyttet plejecentre i hovedstadsregionen. Endvidere fremsendes en standardkontrakt, som kommuner og læger skal benytte sig af, når
der skal indgås konkrete aftaler i de enkelte kommuner.
Ved indgåelse af en kontrakt forpligter lægen sig til at udføre to opgaver:
1. Lægen yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. Lægen bidrager med sin viden og kliniske erfaring. Den sundhedsfaglige rådgivning
af plejepersonalet kan både være generel, fx om medicinhåndtering, og konkret i
forhold oplevede problemstillinger på plejecentret
2. Lægen yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger lægen som deres
nye praktiserende læge. Behandlingen sker i henhold til Overenskomst om almen
praksis inkl. evt. lokalaftaler.
Sundhedsfaglig rådgivning til plejecenterpersonalet
Det er noget nyt, at lægerne på denne måde vil stå til rådighed for plejecenterpersonalet
om sundhedsfaglige spørgsmål. Lægen honoreres månedsvist bagud med 908,75 kr. pr.
time (1. oktober 2016-niveau) for det antal timer, som lægen med kommunen konkret har
aftalt, at der hver måned skal bruges på rådgivningsfunktionen. Der ydes endvidere kilometergodtgørelse.
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For at sikre en vis fleksibilitet er det muligt for lægen og plejecentret at ændre det antal timer, lægen skal bruge på rådgivningsfunktionen, med en måneds varsel til udgangen af
en måned.
Lægen har ret til 5 ugers fravær uden honorar fra opgaven i løbet af et år. Lægen har ret til
honorar ved fravær grundet sygdom.
Det har været vigtigt for aftalens parter at sikre, at der kan skabes et godt og stabilt samarbejde om rådgivningsfunktionen ude på de enkelte plejecentre. Følgende er derfor aftalt:
Plejecentret skal udpege en primær kontaktperson for lægen. Kontaktpersonen skal
være en kvalificeret sundhedsfaglig ansat på plejecenteret – gerne en sygeplejerske.
– Lægen forpligter sig til at stå til rådighed for plejecenterets personale – primært kontaktpersonen – angående tilrettelæggelsen af samarbejdet og driften af lægens opgaver.
–

Almenmedicinsk lægehjælp til plejecenterbeboere
Der er ikke noget nyt i den almenmedicinske lægehjælp, som lægerne skal yde til et plejecenters beboere. Det vil foregå på samme måde som anden lægehjælp efter Overenskomst
om almen praksis. Det vil fx sige, at en læge skal sørge for, at patienterne bliver behandlet,
hvis lægen har fravær, på samme måde som patienterne, der besøger lægen i praksis. Aftalens parter anbefaler, at en læge, der påtager sig at blive fast tilknyttet et plejecenter, normalt har tilmeldt mellem 25 og 30 patienter.
Er en læge, der ønsker at blive tilknyttet et plejecenter, en del af et kompagniskab, er det
vigtigt at være opmærksom på, at det betyder, at hele kompagniskabet bliver forpligtet af
kontrakten med plejecenteret.
De kommunalt lægelige udvalg (KLU)
Det vil være de lokale kommunalt lægelige udvalg, der formidler opslag om fast tilknyttede læger til plejecentre.
Materiale
Vedlagt er
• Aftale om læger fasttilknyttet plejecentre i kommunerne i Region Hovedstaden af
30. september 2016.
• Konsulentkontrakten for læger fast tilknyttet et plejecenter i kommunerne i Region
Hovedstaden.
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Den regionale aftale og kontrakt er indgået i henhold til den landsdækkende politiske aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og KL om Implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre af 26. maj 2016. Du kan se den
centrale aftale her: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2016/Maj/~/media/Filer%20-%20dokumenter/2016/Aftale-om-fast-tilknyttede-laeger-paa-plejecentre/Aftale-omimplementering-af-ordning-med-fasttilknyttede-laeger-til-plejecentre.ashx
Evt. spørgsmål kan rettes til Louise Bro Larsen, PLO Hovedstaden (mll@dadl.dk), eller
Anne-Sofie Fischer, KKR Hovedstaden (afp@kl.dk)

Med venlig hilsen

Louise Bro Larsen
PLO-Hovedstaden

Anne-Sofie Fischer
KKR Hovedstaden
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