Sundhedstilbud og kontaktinfo – klik her
Tidligere nyhedsbreve – klik her

Marts – nyhedsbrev
Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen får nyt elektronisk omsorgssystem og introducerer ny
landsdækkende dokumentationsmetode
Vi har store forventninger til det nye system og den nye metode (fælles sprog 3), som skulle give os
et bedre overblik over en borgers samlede forløb på tværs af social- og sundhedsområdet (myndighed, hjemmepleje, træning og hjemmesygepleje).
Det vil blive muligt at sende nogle forbedrede korrespondancemeddelelser til lægerne fx i forbindelse med diabetes eller blodtrykkontroller, anmodninger om opfølgende hjemmebesøg og lignende.
FMK håndteres en lille smule anderledes end i det gamle system, og I vil formentlig få nogle henvendelser, hvor I anmodes om at ændre i jeres ordinationer.
Henvendelserne vil kunne reduceres væsentligt, hvis I:
1) Ved nedtrapning af eksempelvis Prednisolon sikrer, at der ikke er to ordinationer på samme dag.
Der skal seponeres på den ene dag og ny dim ordination skal påbegynde dagen efter. Ellers risikerer
patienten af få begge ordinationer samme dag
2) Ved infusioner skal ordinationen stå i mg og ikke ml, da ampullerne kan indeholde forskelligt indhold
Derudover vil vi rette henvendelse i følgende situationer:
3) Hvis der er ordineret et præparat morgen og aften, men det giver mere mening for patienten at
tage det morgen og middag, da vil vi bede jer om at ændre det i FMK, da en lokal ordination kun er
synlig for os og ikke samarbejdspartnere
4) I skal vide, at hvis I godkender, at en patient tager et håndkøbspræparat eller naturpræparat, men
ikke ønsker at lægge det på FMK, så opretter vi det som en lokalordination. I vil i sådan en situation
stå som den ordinerende læge

Nyt rusmiddelbehandlingstilbud til unge under 18 i Gladsaxe
Gladsaxe Kommunes unge borgere under 18 år tilbydes vejledning, rådgivnings- samt rusmiddelbehandling i Rusmiddelcentret fra januar 2018.
Når en ung kommer ud i et alvorligt brug af rusmidler, som har skadevirkning enten fysisk, psykisk
eller socialt, er det vigtigt, at der hurtigt tilbydes hjælp.
Behandlingsgaranti
Derfor er der behandlingsgaranti på området. Det betyder, at unge eller forældre kan henvende sig
direkte til Rusmiddelcentret eller blive henvist via en familierådgiver/Ungeenheden i Gladsaxe Kommune. Såfremt den unge hører ind under behandlingsgarantien, skal behandlingen starte senest efter 14 dage.
Frivilligt tilbud
Når en ung kommer i kontakt med Gladsaxe Kommunes U18 tilbud, laver vi en vurdering af behandlingsbehovet. Vores behandlingstilbud er frivilligt, og både den unge selv og forældrene skal give
deres samtykke.
Kontaktoplysninger
Rusmiddelcentret, Telefon 39573900, mail: rusmidler@gladsaxe.dk
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