Sundhedstilbud og kontaktinfo – klik her
Tidligere nyhedsbreve – klik her
Juni måned – nyhedsbrev
Rusmiddelcenteret
Gladsaxe Rusmiddelcenter (RC) tilbyder social- og sundhedsfaglig stof- og alkoholrusmiddelbehandling til
alle kommunens borgere, og er kommunens officielle indgang til alle former for misbrugsbehandling.
Stofproblematik:
RC har visitationsretten til alle borgere, som skal tilbydes behandling for stofproblematik. Det betyder, at
borgerne skal henvises til RC med henblik på en vurdering og ikke kan henvises til en privat aktør.
Alkoholproblematik:
Her skelnes mellem ambulant behandling og behandling der kræver højere intensitet
• Ved ambulant behandling er der frit valg mellem RC og private aktør. Der er mange private aktører
på markedet, og ved henvisning til en privat aktør, skal der sikres:
➢ 1. At borgeren kun har en alkoholproblematik, som kan løses i ambulant regi
➢ 2. At tilbuddet er godkendt (se Tilbudsportalen) og kan levere den behandling der
er relevant for de konkrete borger.
Hvis det ikke er muligt at vurdere om et tilbud er relevant eller om ambulant behandling
er tilstrækkelig, kan der henvises til RC som afklarer den samlede udredning af hvilken
behandling der er relevant at tilbyde borgeren eller afsøger et godt match.
• Ved behandling der højere intensitet end ambulant behandling, er det RC der har visitationsretten.
Udover behandling til voksne tilbyder RC også rusmiddelbehandling til unge under 18 år (U18). Kontakt
RC for målgruppebeskrivelse.
Ved behov for råd og vejledning, kan Gladsaxe Rusmiddelcenter kontaktes på telefon: 3957 3900.
Mulighed for henvisning direkte til bækkenbundstræning i kommunalt regi.
Målgruppe:
Borgere over 18 år m. urin eller anal inkontinens, samt kvinder post partum, m. svag eller ingen knibefunktion.
Tilbuddet indeholder:
• Opfølgning på minimal care udredning og igangsatte tiltag fra prak. læge, samt rest urin scanning.
• Fysioterapeutisk palpations undersøgelse af bækkenbunds funktion, vaginalt og eller analt.
• Træning (oftest) på hold i 8 uger med slut testning og evaluering.
Slutstatus på træningsforløbet afsendes til henvisende læge. Ved behov for inkontinenshjælpemidler efter
endt forløb, henvises borger videre til kommunens medarbejder der bevilger efter §112.
Hvem skal ikke henvises til træningsforløb:
Borgere med manglende kognitive ressourcer, terminale patienter, underlivssmerte problematik (henvises til
privat praktiserende fysioterapeuter)
Henvisning:
Anvend en XREF15 via sundhed.dk - Praktiserende læge medsender info om de bagvedliggende relevante undersøgelser (f.eks. VV-skema/ medicinsk behandling)
Fokus på inkontinens generelt i Sundhed og Træning:
Medarbejderne har et øget fokus på inkontinensområdet, og kan ligeledes henvise borgere, der går i andre
genoptræningsforløb, til Inkontinensrehabilitering. I den forbindelse kan der være behov for supplerende undersøgelser og vurderinger hos de praktiserende læger. Her afsendes en korrespondance med oplysninger
om igangsatte tiltag og borger skal selv bestille tid hos praktiserende læge.
Borgere kan selv henvende sig direkte:
Her afsendes en korrespondance med oplysninger om igangsatte tiltag og borger skal selv bestille tid hos
praktiserende læge.
Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning på seniorcentrene i Gladsaxe.
Status er, at der aktuelt er fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Egegården, Møllegården og Hareskovbo. Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
J. nr. 29.09.00P20
Sag: 2014/10927 083

1

