Sundhedstilbud og kontaktinfo – klik her
Tidligere nyhedsbreve – klik her

Januar måned – nyhedsbrev
Satspuljemidler til styrket indsats til elever med lette psykiske vanskeligheder
Gladsaxe Kommune har modtaget SATS-puljemidler til etablering af et projekt om bedre koordinering og behandling af elever med lettere psykiske vanskeligheder. Projektet skal foregå i
et samarbejde mellem kommune og region. Udgangspunktet er forløbsprogrammerne for
børn/unge med lettere psykiske vanskeligheder inden for ADHD, spiseforstyrrelser og
angst/depression

PPR1 ønsker desuden styrket samarbejde om børn/unge i risikozonen for henvisning til
børne-ungepsykiatrien og elever med skolevægring
Tidlig forbyggende indsats før henvisning:
I PPR vil vi gerne give børn og unge en tidlig forebyggende indsats. Derfor vil vi gerne påbegynde samarbejdet omkring jeres patient og dennes familie inden det bliver nødvendigt med
udredning og diagnosticering. Et godt kendskab til barnet og de kontekster barnet indgår i,
skaber de bedste rammer, for at skabe en god relation mellem PPR, barnet og dennes familie.
Vi vil gerne have skabt denne relation, inden der evt. påbegyndes udredning via sygehuset.
PPR kan henvise til Børne-ungepsykiatrien.
Kontakt PPR på ppr@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 54 10 eller lokationsnummeret til
Sundhedsplejen

Skolevægring:
I PPR har vi fokus på at støtte elever, der oplever skolevægring. Vi har et tæt samarbejde med
eleven og vi følger barnet på skolen. Hvis I får henvendelser fra en af jeres patienter med skolevægring, vil vi meget gerne kontaktes, inden der påtænkes en eventuel sygemelding, eller
henvisning til børne- ungepsykiatrien. Vi vil ofte allerede være involveret i sagen og er meget
interesserede i at høre jeres lægefaglige overvejelser og også informere om det arbejde, der
allerede pågår omkring eleven/patienten
Kontakt PPR på ppr@gladsaxe.dk eller telefon 39 57 54 10 eller lokationsnummeret til
Sundhedsplejen

Underretninger:
Vi modtager underretninger og almen praksis er altid velkomne til at rette henvendelse til os
med bekymringer om et barn/ung.
Kontakt Familieafdelingen på underretninger@gladsaxe.dk eller 39 57 54 10 eller lokationsnummeret til Sundhedsplejen
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Graviditetsbesøg
Sundhedsplejen har siden foråret 2017 tilbudt graviditetsbesøg til alle gravide. Det er det første besøg i rækken af sundhedsplejerskens besøg. Erfaringerne indtil nu er, at 20% har brug
for særlig opmærksomhed eller støtte fra os inden fødslen, og af dem er en del flergangs gravide. Sundhedsplejen håber, at almen praksis fortsat vil have fokus på at udlevere postkort til
de gravide, når I udfylder vandre- og svangrejournalen, det er aktuelt den eneste måde vi kan
komme i kontakt med de gravide på. Vi kan endnu ikke få oplysninger fra jordmoderambulatorierne.
Sundhedsplejen har sendt postkort ud til jeres konsultation, og har I dem ikke, så skriv endelig
til postkort@gladsaxe.dk eller ring til sundhedsplejen på 39 57 54 71.
Den praktiserende læge kan også sende sundhedsplejen en korrespondance om, at den gravide gerne vil kontaktes af en sundhedsplejerske.
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