Sundhedstilbud og kontaktinfo, samt tidligere nyhedsbreve – klik her

December – nyhedsbrev
Digitalt STIME møde
Husk STIME-møde d.18/1- 21 kl. 16-17 på Teams. Klik her for at deltage i mødet
Kompressionsbehandling – ny tilgang
Hjemmesygeplejen i Gladsaxe Kommune er i samarbejde med Specialbandager.dk Bagsværd ved
at opstarte et samarbejde om en løbende monitorering af kompressionsbehandling ved hjælp af en
lille sensor, der lægges under bandagen. Der er tale om medicinsk godkendt udstyr. Sensoren er
allerede afprøvet i sårklinikken på Bispebjerg og på Herlev Hospital. Hjemmesygeplejen undersøger
sammen med specialbandager, om den løbende monitorering vil give kvalitetsforbedring i behandlingen og evt. afkorte denne.
Hjemmesygeplejen forventer, at de første borgere til afprøvningen af den nye tilgang til kompressionsbehandling snart bliver fundet.

Oversigt over emner fra nyhedsbreve i 2020
Februar 2020
Ny model for oplysning af nye sygedagpengesager (LÆ 285)
Information om forebyggende hjemmebesøg
Mulighed for undervisning i insulingivning
Marts 2020 – uge 12
Dosisdispensering - medicin administration, når COVID-19 rammer
Akuttilbud til borgere i psykisk krise
Marts 2020 – uge 14
Pladser på Kildegården til COVID-smittede, der ikke kan udskrives til eget hjem
Opdaterede aftaler om genoplivning og behandlingsniveau
Mulighed for henvisning direkte til bækkenbundstræning i kommunalt regi
Maj 2020
Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME) i Gladsaxe
Plejehjemslæge
Juli 2020
Henvisning af borgere fra almen praksis til et isolationsophold

Sådan finder du relevante kontaktoplysninger og tidligere nyhedsbreve
Alle de forrige nyhedsbreve kan findes på vores hjemmeside her. Her finder I også henvisningsguides, rapport omkring samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de praktiserende læger fra
2018, samt status på læger fast tilknyttet pleje- demensboliger.
Linket findes også øverst på alle nyhedsbreve.

Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning af Demens- og plejeboligerne i Gladsaxe.
Der er fortsat behov for fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Egegården, Møllegården
og Rosenlund. Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
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