Velkommen til Ringsted
Samarbejde med praktiserende
læger
3. April 2014

Dagsorden
•
•

Fælles kapacitetsopbygning
kl. 10.00 - 10.15
Velkomst og gennemgang af dagens program, nyt fra SBN
kl. 10.15 - 11.00
Erfaringer fra en lægepraksis i Kolding
v/ Gerda Nielsen, sygeplejerske

•

kl. 11.05 - 11.25

•

kl.11.30 – 12

•

12.00 – 12.40 FROKOST

•

kl. 12.40 - 13.10

•

13.10-14.00

•

Diskussionspunkter
kl. 14.00 – 14.30

•

kl. 14.30 – 15.00

Kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
ift. praktiserende læger
v/Jørgen Falk
Hvordan får vi praktiserende læger og hospitalslæger til at henvis
til STOPLINIEN?
v/Lene Krusaa

Nyeste rapport fra Rygestopbasen – med fokus på opfordring
fra praktiserende læger og sygehuse.
v/Niels Fibæk Bertels

Forsmag på en dansk udgave af e-learning om
Very Brife Advice(VBA)
v/ Lene Krusaa
Gruppearbejde
Diskussion og afrunding
Grupperne giver deres bud på det der er blevet arbejdet med under
gruppearbejdet.

Svar fra jer!
På rundsendt spørgeskema

Spørgeskemaundersøgelse
• Den samlede svarprocent = 60%
• Fordelt på regioner
Hovedstaden = 35%
Sjælland = 18%
Syddanmark = 21%
Midtjylland = 24%
Nordjylland = 3%

Elektronisk henvisning
• Kan jeres alm. praksis henvise elektronisk?
Ja = 32%
Nej= 68%
• Hvor mange elektroniske henvisninger 2013?
Antal = Ja
0
= 15
1-5 = 6
5-10 = 3
10 > = 4

Uddybende svar om elektronisk
henvisning fra læger – ex.
• Vi modtager ikke direkte henvendelser fra
praktiserende læger, men flere af borgerne
oplyser at de er blevet opfordret af deres læge.
• Borgerne skal selv henvende sig, enkelte har dog
fået det skrevet på ift. deres forløbsprogram.
• Vi har ikke elektronisk henvisning- da flere læger
selv praktisere rygestopsamtaler.
• Lægerne har mulighed for at lave henvisninger på
papir, som borgerne tager med i
Sundhedscentret. Dette sker i varierende grad, og
primært fra enkelte lægehuse.
• Der er stort set ingen kommunikation mellem

Hvad har I gjort for at få et godt samarbejde
med alm. praktiserende læger?
• Vi har besøgt alle praktiserende læger, og fortalt
om alle vores sundhedstilbud.
• Vi har introduceret VBA på et PLO-møde og
gentager det igen i 2014.
• Vi bruger vores praksiskonsulenter som bindeled.
• Vi har oprettet en fælles hjemmeside,
www.ploho.dk - her kan lægerne let få adgang til
vores tilbud.
• Vi har forsøgt flere gange at invitere til møde –
men det er ikke blevet prioriteret.

Kompetenceudvikling af alm.
praktiserende læger
• Hvor mange gør det?
Ja = 20%
Nej = 80 %
• Har planer om systematisk undervisning(fx
VBA)?
Ja = 20%
Nej = 80%

Dagsorden
Fælles kapacitetsopbygning
•
kl. 10.15 - 11.00 Erfaringer fra en lægepraksis i Kolding
v/ Gerda Nielsen, sygeplejerske
•

•

kl. 11.05 - 11.25 Kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
ift. praktiserende læger
v/Jørgen Falk
kl.11.30 – 12
Hvordan får vi praktiserende læger og hospitalslæger til at henvis
til STOPLINIEN?
v/Lene Krusaa

•

12.00 – 12.40

•

kl. 12.40 - 13.10 Nyeste rapport fra Rygestopbasen – med fokus på opfordring
fra praktiserende læger og sygehuse.
v/Niels Fibæk Bertels

•

13.10-14.00

•

Diskussionspunkter
kl. 14.00 – 14.30

•

kl. 14.30 – 15.00

FROKOST

Forsmag på en dansk udgave af e-learning om
Very Brife Advice(VBA)
v/ Lene Krusaa

Gruppearbejde
Diskussion og afrunding
Grupperne giver deres bud på det der er blevet arbejdet med under
gruppearbejdet.

Næste temamøde
• 12-12 møde
17.-18.juni på Knudshoved
Tilmelding inden 23. maj
Vi håber at se så mange af jer som muligt!

