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Sommer 2017

Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

Tilbud til borgere med misbrugsproblemer og pårørende
Der findes en række tilbud til borgere med misbrugsproblemer eller familiemedlemmer til
misbrugere, som borgere i Gentofte kan benytte, og som praktiserende læger har mulighed
for at informere relevante patienter om. Tilbuddene tæller bl.a.:
 Anonym rådgivning om hash, alkohol og andre rusmidler. Borgere fra 15 år og op, der er
bekymret over eget forbrug af et eller flere rusmidler eller et familiemedlems forbrug
kan få gratis anonym rådgivning på Hovedbiblioteket hver torsdag kl. 16-18.
Rådgivningen ydes af Gentofte Kommunes rusmiddelkonsulent. Man kan møde op uden
forudgående aftale, men det anbefales at aftale tid ved at kontakte rådgivningen på 21
31 07 13 eller tawi@gentofte.dk. Rådgivningen kan henvise videre til relevant
behandlingstilbud.
 Hjælp til problemer med hash og feststoffer. Kontakt Team Misbrug & Psykiatri i
Gentofte Kommune socialoghandicap@gentofte.dk eller kontakt behandlingscenteret
KABS direkte på telefon 45 11 76 66.
 Anonym stofmisbrugsbehandling. Kontakt på telefon 33 66 20 02 eller på
kontakt@heltanonymkbh.dk.
 Alkoholbehandling. Kontakt Team Misbrug & Psykiatri i Gentofte Kommune
socialoghandicap@gentofte.dk eller kontakt behandlingscenteret NOVAVI direkte på
telefon 39 45 55 55 eller novavi@novavi.dk.
 TUBA. Anonym og gratis terapi og rådgivning for unge mellem 14 og 24 år, der er vokset
op i familier med misbrugsproblemer. Kontakt: kbh@tuba.dk eller telefon 43 96 20 80.
 Ung Revers. Anonym støtte og rådgivning til børn og unge under 25 år, der er vokset op i
familier med misbrugsproblemer. Ung Revers i Lyngby kontaktes på
Lyngby@ungrevers.dk eller telefon 23 70 85 82 / 23 67 42 43.
En samlet oversigt over alle kommunens tilbud kan findes på siden Alkohol og rusmidler.
Gratis og anonyme alkoholsamtaler/coachingforløb omkring alkoholforbrug
Alle Gentofte-borgere kan modtage et forløb på tre måneder, hvis de har et symptomgivende
forbrug. Tilbuddet er forebyggende, men kan være springbræt til behandling i andet relevant
tilbud. Pårørende kan også få samtale. Der kan bookes aftaler i almindelig arbejdstid, og man
kan vælge at henvende sig anonymt. Henvendelse kan ske til Rikke Marie Baun på
rmb@gentofte.dk eller på telefon 40 12 92 72. Man kan læse mere om tilbuddet i pjecen
Samtaler om alkohol.
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Tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger
Til borgere med psykiatriske problemstillinger, der ikke kræver indlæggelse, har Gentofte
Kommune flere tilbud, som praktiserede læger kan henvise til.
Et af de tilbud, der blandt andet kan visiteres til, er Gentofte Kommunes Socialpsykiatrisk
Center. Visitationen foregår via Gentofte Kommunes sagsbehandler i afdelingen Social og
Handicap. Følgende mail kan benyttes: socialoghandicap@gentofte.dk. Derudover er det
muligt, at kontakte leder af Socialpsykiatrisk Center, Charlotte Nylykke, på mobil 24 23 85 25
for en drøftelse af eventuel iværksættelse af tilbud i regi af Socialpsykiatrisk Center. Følgende
ydelser kan leveres til målgruppen:
 Bostøtte, socialpædagogisk støtte for borgere i eget hjem, der har behov for støtte i
hverdagen. Dette er en visiteret ydelse efter SL §85.
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Støtte – og kontaktpersoner, en opsøgende indsats, der kan iværksættes akut, f.eks. ved
akut forværring af en borgers psykiske tilstand. Det er en uvisiteret opsøgende indsats
efter SL §99.
Aktivitets og Samværstilbud, Cafe Stolpen. Det er et uvisiteret tilbud efter SL § 104.

Se mere om tilbuddet på siden: www.socialpsykiatriskteam.dk.
Igennem Psykiatrisk Ambulatorium i Gladsaxe er det muligt via det opsøgende psykiatriske
team, kaldet OP-teamet, at få iværksat en intensiv individualiseret psykiatrisk behandling i
eget hjem. Behandling ved OP-teamet er karakteriseret ved høj grad af individualiseret
behandling i eget hjem med opsøgende og vedvarende kontakt samt tilbud om kontakt og
samarbejde til pårørende. De praktiserende læger skal henvise via den regionale
centralvisitation (CVI). De praktiserende læger er altid velkomne til at kontakte teamleder
overlæge Kirsten Lorentzen for vejledning på kirsten.dam.lorentzen@regionh.dk.

Har du en god idé?
Savner du noget, eller har du
gode ideer til nyhedsbrevet,
er du altid velkommen til at
kontakte os.

Modernisering af Tranehaven
Frem mod 2021 moderniseres og udvides Tranehaven. Moderniseringen giver mulighed for
mere tidssvarende forhold med bl.a. enestuer til alle indlagte og bedre træningsfaciliteter.
Udvidelsen sker ved inddragelse af plejeboligbebyggelsen Ordruplund, der er nabo til
Tranehaven.
I byggeperioden vil en del af patienterne blive genhuset på Skt. Lukas Stiftelsen, hvor man
allerede råder over faciliteter.
For at kompensere for de inddragede plejeboliger på Ordruplund samt for at fremtidssikre
plejeboligkapaciteten bygges 72 nye plejeboliger i tilknytning til Jægersborghave.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 5. september 2017
Tirsdag den 5. december 2017

Frikommuneforsøget vedr. vederlagsfri fysioterapi slutter
Frikommuneforsøget vedr. vederlagsfri fysioterapi ophører, men Tranehavens personale
opfordrer de praktiserende læger til at holde fast i den gode dialog, der er skabt, og vil
fortsat meget gerne kontaktes.
Opsigelse af §32-aftale vedr. adipositas for patienter i Gentofte Kommune
§32-aftalen om honorering af praktiserende læger, som udfører ydelser, der er omfattet af
projekt vedr. adipositas for patienter i Gentofte Kommune opsiges, da den stort set aldrig
bruges.
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