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Fra Gentofte Kommunes Lægekontaktudvalg

’headspace’ – et nyt rådgivningstilbud i Hellerup til 12-25-årige
headspace er et nyåbnet, gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge i alderen
12-25 år, som har brug for nogen at tale med. Man ønsker at nå de unge, inden de får
kritiske problemer, men der er ingen øvre eller nedre grænse for, hvad de kan henvende
sig med. De unge taler med frivillige rådgivere, men der er tilknyttet både lønnede
ungerådgivere og kommunale medarbejdere i headspace, så der kan etableres kontakt
videre både inden for sundhedsvæsenet og i kommunalt regi, hvis behovet konstateres.
Unge i målgruppen kan henvende sig til headspace både med og uden forudgående aftale.
Man kan kontakte headspace Gentofte ved at ringe på 25970077, sende en SMS til
25979800 eller maile til gentofte@headspace.dk. Man er også velkommen til at komme
forbi i headspace Gentofte på Hellerupvej 24, 2900 Hellerup tirsdag til torsdag kl. 12-18.
Man er også velkommen til at benytte et af de mange andre headspaces, f.eks. headspace
København som har længere og hyppigere åbent.
Læs mere om headspace Gentofte her.

Frikommuneforsøg – nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde
Med det kommende frikommuneforsøg vil man etablere en tværkommunal
akutsygeplejerskefunktion, som forventes at blive sat i drift fra 1. april 2018. Efter at
Lyngby-Tårbæk er udtrådt af samarbejdet, består det tværkommunale frikommunesamarbejde af Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte kommuner.
Når den tværkommunale akutfunktion er i drift kan borgere henvises til
akutsygeplejerskerne af forskellige aktører, herunder almen praksis. Under frikommuneordningen er der givet tilladelse til et begrænset antal præparater, som må opbevares,
transporteres og administreres af akutsygeplejerskerne. Listen rummer både håndkøbsog receptpligtig medicin og skal ses som foreløbig, da flere præparater kan blive godkendt
og tilføjet, når ordningen træder i funktion, og man kender det faktiske behov.
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Akutsygeplejerskerne vil fysisk have base i Gladsaxe, og der vil være døgnbemanding med
fem sygeplejersker om dagen, tre om aftenen og en eller to om natten. De fordeler selv
opkald og patienter internt, og, så alle opkald besvares af en akutsygeplejerske.
Læs mere om frikommuneforsøget her. Der vil desuden komme flere oplysninger, når
forsøget er i drift.

Har du en god idé?
Savner du noget, eller har du
gode ideer til nyhedsbrevet,
er du altid velkommen til at
kontakte os.
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Tilgængelighed hos praktiserende læger
Handicaprådet i Gentofte Kommune gør opmærksom på, at det for flere læger kniber
med at opdatere tilgængelighedsoplysninger på sundhed.dk. Desuden opleves ind
imellem udfordringer med at få læger med tilgængelige lægeklinikker til at modtage
borgere med bevægelseshandicap i sommerferieperioden, hvor egen læge ferierer.
Læger med god tilgængelighed opfordres til at udvise velvilje i forhold til at modtage
bevægelseshæmmede borgere, som i ferieperioden er henvist til anden læge med
begrænset tilgængelighed.
Statusnotat vedr. Socialpsykiatripalen
I den ’Afsluttende status vedrørende implementeringen af Socialpsykiatriplanen – 2017’,
som for nyligt er blevet offentliggjort, kan interesserede finde en række fakta om det
socialpsykiatriske området samt et godt overblik over de kommunale behandlings- og
botilbud samt sociale indsatser.

Kommende møder i
Lægekontaktudvalget
Tirsdag den 13. marts 2018
Tirsdag den 19. juni 2018
Tirsdag den 11. september 2018
Tirsdag den 11. december 2018

Læs statusnotatet her.
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