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November måned – nyhedsbrev
Hvem henvender man sig til ved med udfordringer, i forhold til lokaler?
Gladsaxe Kommune er opmærksomme på, at behovet for lokaler til privat praktiserende læger ændrer sig. Derfor er Gladsaxe kommune i gang med at udarbejde en analyse af det nuværende og
fremtidige behov, samt anbefalinger til mulige placeringer.
Læger, der har udfordringer med deres nuværende lokaler, har forskellige muligheder. Én mulighed
er, at Gladsaxe Kommune udlejer lokaler, der er indrettet til lægehus. Læger, der er interesserede i
at høre mere om disse lokaler, kan kontakte: Ejendomscenteret på ejendomme@gladsaxe.dk eller
tlf.: 39575952
Læger kan også selv finde erhvervslokaler, der kan indrettes til praksis, enten ved at leje eller købe
lokaler. Det er i den forbindelse afgørende, at lokalerne er udlagt til erhvervsformål. Gladsaxe Kommune kan ikke formidle kontakt til konkrete sælgere eller udlejere, men henviser til erhvervsejendomsmæglere eller forskellige udlejningsportaler, der bl.a. kan findes på hjemmesiden:
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/flyt_din_virksomhed_til_gladsaxe. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at der kun kan etableres lægeklinik i en villa, der er udlagt til boligformål under særlige forudsætninger. Ifølge byggeloven kan der kun indrettes erhverv i en mindre del
af boligen, ejeren skal selv bo i boligen og drive erhvervet, og der må ikke være ansatte. Spørgsmål
om mulige placeringer af lægeklinik, kan rettes til Byplan og Landskabsteamet på byplanoglandskab@gladsaxe.dk eller tlf.: 39575042
Når der er fundet et lokale, som vil kunne indrettes til lægeklinik, er det vigtigt at tage kontakt til
Gladsaxe Kommunes byggesagsteam, da en ændring af anvendelsen og indretning til lægeklinik
normalt kræver en byggetilladelse. I den sammenhæng anbefaler Gladsaxe Kommune at kontakte
en byggerådgiver, der kan hjælpe med at udarbejde et projekt for lægeklinikken og eventuelt styre
byggearbejdet. Fra 1.1.2020 bliver det et lovkrav at dele af byggeprojekter skal udarbejdes af certificerede rådgivere. Gladsaxe Kommune har som myndighed mulighed for at vejlede omkring lovgivningen, men det er en privat rådgiver, der skal projektere og udfærdige ansøgningen. Byggesagsteamet kan kontaktes på byggesag@gladsaxe.dk eller tlf.: 39575905.
Ordination af håndkøbsmedicin og naturlægemidler.
Når det sundhedsfaglige personale skal dispensere og administrere håndkøbsmedicin eller naturlægemidler for en borger, skal præparaterne være konfereret med en læge. Hvis lægen ikke opretter
en ordination på FMK, kan det sundhedsfaglige personale, når lægen har godkendt præparatet,
styrken og døgndosis, oprette en lokalordination på det lokale medicinkort.
I den forbindelse skal der være opmærksomhed på:
- at lokaloprettet ordinationer ikke fremgår af FMK ved eventuel indlæggelse, og derfor vil det være relevant at notere laksantia, kalk og D-vitamin
- at det ikke altid er medicinkyndige der arbejder på bostederne, så det fremmer patientsikkerheden når det er lægen der har oprettet alle ordinationer på borgerens
præparater i FMK.
Vedhæftet bilag, er vejledningen som det sundhedsfaglige personale skal følge.
Plejehjemslæge
Vi søger fortsat plejehjemslæger til dækning i plejeboligerne i Gladsaxe.
Status er, at der aktuelt er 6 fasttilknyttede læger på henholdsvis Bakkegården, Møllegården og Hareskovbo samt på Rosenlund pr. 1.1 2020.
Send en mail til Sundhedschef Steen Rank Petersen: stepet@gladsaxe.dk
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