BRØNDBY KOMMUNE

Indhold:

NYHEDSBREV
FEBRAR 2018, NR 13

Løbende projekter i kommunen
Pilotprojekt for yngre borgere med kroniske lændesmerter
Møder i 2018
Sorg
Alkoholbehandling i Brøndby
Anonym Familie Rådgivning
Ny diætist
Sundhedsplejen og Jobcenteret er på Edifact
Søgbare overskrifter
Brug af elektroniske henvisninger
Problemer med kontakten med kommunen?
Hjælpemidler
Nye akutnumre til hjemmeplejen

Etablerede tilbud i kommunen
Brøndby Kommune er med i forløbsprogrammerne for KOL, Diabetes, Demens, Lænderyglidelser,
Kræftsygdomme og Hjertekarsygdomme.
Alle disse (på nær demens) indeholder mulighed for rehabilitering/fysisk træning, hvor de
praktiserende læger kan henvise via ref01 (hospitalshenvisningen) til træningscenteret, såfremt
betingelserne i forløbsprogrammet er opfyldt. Man må meget gerne påføre rygestatus.
I det sidste år er den kommunale henvisning indført. Det er en dynamisk henvisning med færre
felter, som kan findes under pakkehenvisninger eller dynamiske henvisninger i ens lægesystem. Der
er mulighed for at sætte kryds ved en afklarende samtale, hvor borgerens behov kan blive klarlagt.

Når det handler om vedligeholdelsestræning bruger man ikke sygehus/pakker/dynamiske
henvisninger. Ved behov for vedligeholdelsestræning er det nemmest og mest informativt, hvis
borgeren selv ringer og taler med visitatoren direkte.
Hvis borgeren ikke selv kan bidrage med de relevante oplysninger, kan man undtagelsesvis sende
en korrespondancemeddelelse med emnet ”Servicelov træning” til kommunen.
Der er flere borgere med anden etnisk oprindelse der har deltaget med et godt udbytte på KOL og
diabetes holdene.
Misbrugsbehandlingen i kommunen består bl.a. i rådgivning om alkohol og Ungebehandlingen
(behandling for unge fra 13 år med et problemgivende forbrug af hash og feststoffer).
Der er rygestoptilbud til alle rygere samt tilbud om kostvejledning til personer med BMI over 30.
Det eksisterende forløbsprogram for kræftrehabilitering udvides, og Borgeren kan nu henvises i op
til 5 år efter endt behandling (tidligere 2 år). Der er tilbud til brystopererede – 8 ugers trænings- og
undervisningsforløb. Kørsel og tolk indgår i tilbuddet
For mere information se sundhed.dk under Brøndby Kommune
(https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/regionhovedstaden/kommuner/broendby/) eller kontakt Lars Ole Andersen på lod@brondby.dk eller en af
praksiskonsulenterne.

Pilotprojekt for yngre borgere med kroniske lændesmerter (over 3. mdr. varighed)
(Kører i perioden fra d. 1. marts 2018 til d. 31. marts 2019)
Et forløb kan indeholde:
 Tovholderfunktion/vejledning
 Individuel træning/holdtræning
 Sygdomsmestring (hold)
 Ergonomisk vejledning (hold, individuel)
Henvisning til pilotprojektet ”kronikertilbud” sker via kommune/sygehushenvisning til kommunen.

Møder i 2018
Efter et par år med fælles temamøder, der var sat til en halv dag, går vi tilbage til fyraftensmøder.
Møderne vil blive planlagt hen ad vejen efterhånden som relevante emner dukker frem. Møderne
holdes med Jobcenter, ældreområdet og sundhedsplejen.
Der er pt. ikke planlagt datoer for møder i år.

Sorg
Der er flere kirker i Brøndby, som har sorggrupper for efterladte. Borgerne kan selv tage kontakt til
kirken og få information.
For pårørende til kræftramte er der mulighed for at tage kontakt til Kræftens Bekæmpelse.

Alkoholbehandling i Brøndby
Behandlingscenter Brøndby tilbyder fra 1. januar 2018 også ambulant alkoholbehandling. Der
tilbydes såvel psykosocial som medicinsk behandling.
Behandlingstilbuddet gives separat fra behandling for stofmisbrug, men åbningstider,
telefonnummer m.v. til BCB er de samme.
Hvem kan henvende sig? Alle borgere, uanset alder, der har problemer med et overforbrug af
alkohol kan henvende sig. Dette gælder også familie og andre pårørende til en person med
alkoholproblematik.
Behandlingstilbuddet er alene målrettet borgere fra Brøndby kommune.
Den behandling, der tilbydes fra BCB, er delt mellem 2 grupper: behandling til borgere under 25 år
(BCB Ung) og behandling til borgere over 25 år.
Hvor skal man henvende sig? Man skal henvende dig til BCB – BehandlingsCenter Brøndby. BCB
er placeret på adressen Horsedammen 42 i Brøndby. Henvendelser kan ske på tlf.: 43 28 28 36 samt
på mailadressen: BCB@brondby.dk
Se evt. hjemmeside:behandlingscenterbrondby.dk
BCB Ung er placeret på samme adresse, men i egne lokaler.
BCB er åben for telefoniske henvendelser i åbningstiden:
Mandag 9.00 -14.30
Tirsdag 9.00 -14.30
Onsdag 9.00 -14.30
Torsdag 9.00 -17.30
Fredag 9.00 -12.00
BCB er åben for personlig henvendelse uden aftale:

Mandag 9.00-10.30
Tirsdag 9.00-10.30
Torsdag 9.00-10.30
Fredag 9.00-10.30
Borgeren har mulighed for at henvende sig anonymt.
Den ambulante behandling af borgerne sker gennem individuelle forløb og gruppesamtaler. I BCB
har vi som udgangspunkt en systemisk tilgang til de borgere, vi arbejder med, men der arbejdes ud
fra flere forskellige behandlingsmetodiske tilgange. Vi benytter de nyeste og mest
veldokumenterede metoder, så vi er i stand til at tilbyde den bedste og mest kvalificerede
behandling, der er tilpasset den enkelte borger.

Anonym Familie Rådgivning
Anonym Familie Rådgivning (AFR) er et gratis tilbud for gravide og familier, som har børn og
unge under 18 år. Der tilbydes professionel rådgivning uden nogen form for registrering. Der
tilbydes f.eks. rådgivning om vanskeligheder i hverdagen som familien, forældrerollen,
parforholdsproblemer, sygdom / dødsfald i familien, børns trivselsproblemer, sorg/ krise eller
reaktioner på akutte hændelser, mistanke om misbrug mm.
Borgere kan henvende sig følgende steder:  Familiehuset, Horsedammen 42, 2605 Brøndby.
Tirsdage kl. 15-18.  Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand.
Mandage kl. 15- 18

Ny diætist
Der er d. 01.01.2018 ansat en ny diætist i kommunen. Diætisten er hovedsageligt ansat for at
understøtte den sårbare borger med et BMI på under 20,5. Hun vil arbejde tværfagligt i kommunen,
og heriblandt indgå i forløbsprogrammerne for kræft og diabetes.

Sundhedsplejen og Jobcenteret er på Edifact
Sundhedsplejen i Brøndby kan kommunikere med korrespondancer via lokationsnummer
579000200546
Jobcenteret kan skrives til på nummer 5790002277092. Det kan være uddybninger eller spørgsmål
til LÆ attester.

Søgbare overskrifter
Grundet en stor mængde korrespondancer i kommunens sundhedssystem, er det godt, hvis
henvisningerne har en søgbar overskrift, og ikke havner uberørt i opsamlingskassen.
Vedr. henvendelse til visitationen ift. anmodning om et forløb via Servicelovens §86, er det
ligeledes godt at påføre overskriften ”Træning §86”, denne overskrift gør at visitationen modtager
henvendelsen direkte i deres postkasse.
Overskrifter som er søgbare, og pr. default havner i den rigtige postkasse:
”Afklarende samtale” eller ”Forløbsprogram for xxxxx” (ift. sundhedstilbud – Forløbsprogram
Lænde/ryg, kræft, Diabetes, KOL, rygestophold, kostvejledningshold)
”Kontinensklinik” (anmodning om § 86 kontinensforløb på vegne af borger, husk anamnese, samt
andet relevant information)
”KOL-sygeplejerske” (forespørgsler iht. KOL, alt andet en KOL-forløbsprogram - dog ikke
hjemmeplejeydelser)
”Træning § 86” (anmodning om § 86 træningsforløb på vegne af ældre +65 borgere, husk
anamnese, samt andet relevant information)

Brug af elektroniske henvisninger
En simpel huskeregel er at henvisninger til forløbsprogrammer og andre sundhedstilbud foregår på
Ref01 (hospitalshenvisning) eller dynamisk henvisning/pakkehenvisning/kommunehenvisning til
kommunens lokationsnummer: 5790000178940
Alle andre meddelelser og henvisninger foregår via en korrespondancebesked.

Problemer med kontakten med kommunen?
Hvis man oplever problemer med henvendelser fra plejecentre og hjemmepleje, så skriv lige en
besked eller ring til Niels Dreisler. Hvis samme sted gentagne gange har problemer med at bruge
den elektroniske kommunikation, er det meget nemmere at få det belyst, hvis det samles et sted.

Hjælpemidler
Hvis en borger har behov for hjælpemidler, f.eks. kompressionsstrømper, brokbind, skinner eller
remedier til diabetes, kan borgeren med fordel selv søge via borger.dk. Der gives også samtykke til
at indhente information, og ved behov kan kommunen så rekvirere en statusattest.
Der kan også sendes en LÆ165, men det er faktisk lidt mere besværligt for kommunen.

Nye akut-numre til Brøndby Kommunes Hjemmepleje
Hjemmeplejen i Brøndby Kommune har fået nye akut-numre.
Numrene er:
Øster:
Vester:
Stranden:

Akut-nummer – 2178 7353
Akut-nummer – 2178 7321
Akut-nummer – 2178 7341

