Sundhedstilbud og kontaktinfo – klik her
Tidligere nyhedsbreve – klik her

April – nyhedsbrev
Døgnbemandet tværkommunal akutfunktion
23. april 2018 gik Gentoftes, Gladsaxes og Rudersdals fælles, tværkommunale AkutTeam i drift. I kan
henvende jer om voksne borgere (18+) fra de tre kommuner med akut opstået, somatisk sygdom
med behov for sygeplejefaglig udredning, observation, pleje og/eller behandling, der bor i eget hjem
eller på en kommunal institution. Det vil typisk være borgere +65 år fx ældre, medicinske patienter
og borgere med kroniske sygdomme men også borgere på kommunale bosteder med somatisk sygdom. AkutTeam leverer både indsatser til borgere, der er kendt af kommunerne og til borgere, som
kommunerne ikke har eller tidligere har haft kontakt til.
Sygeplejerskerne i den tværkommunale akutfunktion har minimum 5 års erfaring og kan levere sygeplejefaglige indsatser til borgere i en ustabil tilstand.
I kan anvende AkutTeam, når I fx får henvendelser fra patienter med pludseligt opstået sygdom, hvor
I ønsker en sygeplejefaglig vurdering som en del af jeres beslutningsgrundlag for evt. behandling. Sygeplejerskerne kan på jeres ordination foretage kapillære blodprøver (blodsukker, Hgb, CRP, INR),
venøse blodprøver (her skal I stille prøveglas til rådighed med label med patientens cpr-nummer på)
samt prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse (urin, ekspektorat).
Da AkutTeamet er et frikommuneprojekt, er der givet hjemmel til, at sygeplejerskerne kan medbringe enkelte, specifikke præparater (Paracetamol, Selexid, Adrenalin, Microlax, Klysma, Lidocain og
Prilocain, Diazepam, infusionsvæsker – natriumklorid og glucose) med henblik på at igangsætte behandling hurtigere på jeres ordination.
AkutTeam træffes 24/7 på 39 57 39 57, hvor en sygeplejerske vil besvare opkaldet.
Telefonnummeret må IKKE udleveres til patienter eller deres pårørende
I de tilfælde, hvor I vurderer, at et ophold på en midlertidig plads er et relevant alternativ til indlæggelse, kan I enten henvende jer til AkutTeam eller til hjemmesygeplejen (39 57 40 11).
Yderligere oplysninger: Leder for AkutTeam Margret Bjarnadottir marbja@gladsaxe.dk, 23 20 88 02

Nyt tilbud til pårørende til borgere med demens eller andre fremadskridende kognitive sygdomme
I forlængelse af den nationale handleplan for demens har Gladsaxe kommune valgt at oprette et tilbud rettet mod demensramtes pårørende. Tilbuddet skal forebygge psykiske belastningsreaktioner
blandt de pårørende. Det består af op til 10 gratis, forebyggende samtaler med en psykolog. For at
tage imod tilbuddet skal man være ægtefælle eller samlever til en hjemmeboende Gladsaxeborger
med demens, Parkinsons, Huntingtons eller Multipel Sklerose.
Yderligere oplysninger: Psykolog Jesper Birkbak Madsen jmadse@gladsaxe.dk, 20 30 68 67
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