Sundhedstilbud og kontaktinfo – klik her
Tidligere nyhedsbreve – klik her

Juni måned – nyhedsbrev
Vi søger fast tilknyttede læger til plejeboligerne
Der mangler plejehjemslæger på Rosenlund, Bakkegården, Møllegården og Hareskovbo.
Stillingerne kan søges ved at sende en mail til Steen Rank Petersen, hvor I tilkendegiver jeres interesse.
I mailen må I meget gerne også angive, hvis I ønsker at blive tilknyttet et bestemt plejecenter.
Gladsaxe Kommune har ansat plejehjemslæger på Egegården, Møllegården og Hareskovbo. Vi
har afholdt det første og meget givende erfaringsudvekslingsmøde med plejehjemslægerne, de
tilknyttede sygeplejersker og plejecenterlederne. Ordningen er værdifuld for borgerne, for lægerne og for plejepersonalet. Jo flere stillinger kommunen får besat, jo mere mening giver det
for alle involverede. Patienterne tilknyttes den nye læge med en til to om måneden, så overtagelsen er overskuelig for lægen. De planlagte besøg er velforberedte og koordineres typisk af sygeplejersken.
Yderligere vedr. plejehjemsstillingerne til Steen Rank Petersen, 39 57 52 70, stepet@gladsaxe.dk
Ledige lokaler i lægehuset på Ilbjerg Allé, Mørkhøj
I lægehuset på Ilbjerg Alle er der for øjeblikket ledige lokaler, hvor en solo praksislæge kan blive
del af et fællesskab med to andre læger, der sidder i kompagniskab samt en pædiater.
Ved yderligere om lokaleforhold, m2 pris m.m. kan du tage kontakt til kommunens ejendomscenter, strategileder Inge Vaaben på tlf.nr.: 39 57 59 50, mail: ingeva@gladsaxe.dk
Spørgeskemaundersøgelse i sensommeren 2018 om samarbejdet med Gladsaxe Kommune
Alle praktiserende læger i Gladsaxe Kommune vil i sensommeren 2018 modtage et link til en
spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet med Gladsaxe Kommune. Vi håber, I vil tage jer tiden til at udfylde skemaet online, da kommunen anvender jeres tilbagemeldinger til at forbedre
og vedligeholde samarbejdet.
Spørgsmålet vedr. spørgeskema til Charlotte Holm: 39 57 55 42, chahol@gladsaxe.dk
Pjece om det tværkommunale AkutTeam
AkutTeamet, som I blev præsenteret for på seneste stormøde, har udarbejdet en pjece til almen
praksis. Den er vedhæftet med dette nyhedsbrev. Sørg for at printe materialet ud, så I har det
tilgængeligt, når behovet opstår. Telefonnummeret må IKKE udleveres til borgerne.
Spørgsmål vedr. kontakt til AkutTeam til Charlotte Holm: 39 57 55 42, chahol@gladsaxe.dk
Ny runde med besøg i almen praksis
Kirsten Gerholt og Charlotte Holm vil foretage besøgsrunde i almen praksis i løbet af efteråret.
I vil blive kontaktet med henblik på at aftale en dato, hvor det passer jer. I vil udover information
om tilbud, indsatser og projekter i kommunen også få udleveret en revideret mappe med henvisningsguide og oversigt over kommunens mange tilbud på sundhedsområdet
Yderligere spørgsmål til Charlotte Holm: 39 57 55 42, chahol@gladsaxe.dk
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