Bilag 1 til ”Samarbejdsaftale mellem Herlev og Gentofte Hospital og
kommunerne i Planområde Midt vedr. kommunale Akutfunktioner

Dato for
ikrafttræden

Afdeling

Kontaktdata

1. marts 2019

Akutmodtagelsen
afd. A

Følgende er særligt gældende for patienter, der
udskrives direkte fra Akutmodtagelsen: Den ansvarlige
læge sikrer, at borgeren afsluttes ambulant til deres
afdeling, og at der foreligger en aftale om telefonnumre
til læge og udarbejder den plan, som er beskrevet i
samarbejdsaftalen.
Akutmodtagelsens sygeplejerske udleverer medicin og
utensilier til behandlingen ved udskrivelsen svarende til
aftalen. (Er behandlingen langvarig udleverer
akutmodtagelsen medicin til opstartsfasen, og SHSteamet aftaler med afdelingen, hvor de skal hente dette
efterfølgende).
Kontaktperson Herlev Hospital:
I dagtiden, Afdelingssygeplejerske for medicinsk team
Marie Colombo tlf. 38681045 eller Jessie Hansen
38689963
I aften- og nattevagt, den fælleskoordinerende
sygeplejerske tlf. 38689603
Kontaktperson Gentofte Hospital
I dagtiden: afdelingssygeplejerske Mette Niemann
Tlf. 38673067
I aften- og nattevagt, den koordinerende sygeplejerske
Tlf. 38672449

1. marts 2019

Brystkirurgisk
afdeling, Herlev
matriklen

Telefonisk kontakt på hverdage 8.00-15.00
Brystkirurgisk Afdeling: 38684288
Brystkirurgisk vagthavende 8.00-15.30
Tlf. 38689263

Brystkirurgisk
afdeling, RH
matriklen

Telefonisk kontakt på hverdag 8.00-15.00
Brystkirurgisk Afdeling: 35453614
Brystkirurgisk vagthavende 8.00-15.15
Tlf. 35451029
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1. marts 2019

Gastroenheden

Telefonisk kontakt vedr. borgeren:
 På hverdage i dagtiden kontaktes stuegangsgående
læge
(det afsnit, hvor patienten er udskrevet fra - se epikrise)
Uden for dette tidsrum kontaktes:
 vedr. kirurgiske patienter: bagvagt 1 tlf. 38689934
 vedr. gastromedicinske patienter: bagvagt tlf.
38682015
Særlige kompetencer påkrævet: Ikke relevant

1.marts 2019

Gynækologisk
Obstetrisk afdeling G

Telefonisk kontakt i dagtiden:
Gynækologi - Afdelingssygeplejerske 115:
Ergül Abdulovski tlf.: 3868 6024
Obstetrik - Vicechefjordemoder 102:
Dorte Engstrøm tlf.: 3868 9463
Gynækologisk forvagt: hele døgnet tlf.: 3868 2545
Udskrivende afdeling udleverer medicin, utensilier og
evt. vejledninger til behandling ved udskrivelsen
svarende til samarbejdsaftalen.
Hvis der kræves særlige kompetencer, vil oplæring
kunne finde sted på afdelingen.

1. marts 2019

Hjertemedicinsk
afdeling S

Telefonisk kontakt vedrørende borgeren skal ske til den
læge som er ansvarlig for det konkrete patientforløb på
dennes telefonnummer: Begge dele skal fremgå af
epikrisen.
Kan denne læge ikke kontaktes, kontaktes bagvagten
(Herlevmatriklen) på telefonnummer:
38682054 eller bagvagten (Gentoftematriklen) på
38673221.
Særlige kompetencer påkrævet: Ikke relevant.

1. marts 2019

Hæmatologisk
Afdeling

Telefonisk kontakt vedrørende borgerens medicin,
sygdom, pleje og behandling


På hverdage i dagstid skal I ringe til afdelingens
Konsultationssygeplejerske telefon: 38 68 62 00
Telefontid mandag til fredag kl. 8.00 - 15.00.



Udenfor Konsultationssygeplejerskens telefontid
skal I ringe til hæmatologisk forvagt telefon: 38
68 22 89

Særlige kompetencer påkrævet: Ikke relevant.
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1. marts 2019

Afdeling for Led- og
Knoglekirurgi

Herlev Hospital
Telefonisk kontakt i dagtiden:
Afdelingssygeplejerske, sengeafsnit 1 (114):
Anne Madsen tlf nr: 38689471
Afdelingssygeplejerske, sengeafsnit 2 (119X/119Y):
Christina Hupfeld tlf nr: 38689528
Overlæge bagvagt: hele døgnet 38682852
Gentofte Hospital
Afdelingssygeplejerske sengeafsnit 1:
Nadia Schnipper tlf nr. 38673356
Vagthavende mellemvagt: hverdage kl. 7.45-16.30 tlf
nr. 38674283
Udenfor dette tidsrum ringes til overlæge bagvagt
på Herlev Hospital (se ovenfor)
Udskrivende afdeling udleverer medicin, utensilier og
evt. vejledninger til behandling ved udskrivelsen
svarende til samarbejdsaftalen.
Hvis der kræves særlige kompetencer, vil oplæring
kunne finde sted på afdelingen.
Telefonnumrene må gerne fremgå af epikrisen.

1. marts 2019

Medicinsk afdeling,
Herlevmatriklen

Telefonisk kontakt på hverdage frem til kl. 15:
Infektionsmedicinsk ambulatorium tlf.: 38684209
(patienter fra infektionsmedicinsk afsnit O107I)

Medicinsk dagafsnit tlf.; 38684357
(patienter fra endokrinologisk, geriatrisk og korttidsmedicinsk
afsnit samt fra Akutmodtagelsen)

Klinik for lungesygdomme (på Geh) tlf.: 38673533
(vedr. lungepatienter fra O107L)

Uden for dagtiden på hverdage:
Hverdage mellem 15-21 og weekend mellem 8-18
kontaktes medicinsk bagvagt på 38682052 / 38682053
Hverdage mellem 21-08 og weekend mellem 18-08
kontaktes medicinsk mellemvagt på tlf. 38681593
Medicinsk afdeling
Gentoftematriklen

Telefonisk kontakt på hverdage frem til kl. 15:
Medicinsk dagafsnit tlf.: 38673509
(Patienter fra 321, 423, 221 samt akutklinikken)

Klinik for lungesygdomme tlf.: 38673533
Opdateret d. 20. februar 2019
Mette Schaap Nygaard, konsulent, Patientforløb og Organisation
3

(lungepatienter udskrevet fra 701 og Akutklinikken)

Uden for dagtiden på hverdage:
Hverdage mellem 15-21 og weekend mellem 8-18
kontaktes medicinsk bagvagt på 38672450 /
Lungemedicinsk bagvagt på 38672727
Hverdage mellem 21-08 og weekend mellem 18-08
kontaktes medicinsk mellemvagt på tlf. 38672455

1.marts 2019

Nefrologisk afdeling

Ved patientrelaterede problemer skal Nefrologisk
bagvagt kontaktes på tlf. 38682031 i dagtid
Aften/nat kaldes forvagt 38682147
Ved udskrivelsen angives det ambulante nefrologiske
forløb i epikrisen.
Sengeafsnit 109 udleverer medicin og utensilier til
behandlingen ved udskrivelsen svarende til
samarbejdsaftalen.

1. marts 2019

Neurologisk Afdeling
N

Telefonisk kontakt vedr. borger:


I dagtiden på hverdage kontaktes
afdelingsledelsessekretariatet på 38689069, som
formidler kontakt til relevant læge.



Udenfor dette tidsrum kontaktes bagvagten på
38682060

Særlige kompetencer påkrævet: Ikke relevant

1. marts 2019

Onkologisk afdeling

Telefonisk kontakt vedrørende borgeren på hverdag i
dagstid skal ske til afdelingens Kontaktcenter. De har
telefontid mandag til fredag kl. 8.00 - 15.00:


Angående kræft i tarm, bugspytkirtel, galdeveje,
lever eller kræft i endetarmsåbningen telefon:
38689194



Angående kræft i hoved-halsområdet,
skjoldbruskkirtlen, lunger eller hud telefon:
38689192



Angående brystkræft telefon: 38689193



Angående modermærkekræft, sarkom kræft i
nyrerne, blæren, underlivet eller blærehalskirtlen
telefon: 38689191

Efter Kontaktcentrets telefontid skal I ringe til
afdelingens forvagt telefon: 38682008
Særlige kompetencer påkrævet: Ikke relevant.
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1. marts 2019

Plastikkirurgisk
afdeling V118

Kontaktes døgnet rundt på tlf. 38683967

1. marts 2019

Urologisk afdeling H

Telefonisk kontakt i dagtiden:
Herlev:
Afdelingssygeplejerske afsnit 122: Jane Meinung
Tlf. 38682256
Afdelingssygeplejerske afsnit 123: Hanne Garfort
Tlf. 38682049
Overlæge bagvagt: hele døgnet 38682818
Gentofte: (Mandag kl. 7.00 - fredag kl. 20.00)
Afdelingssygeplejerske afsnit 112: Birgitte Hamann
Brink Tlf.38672839
Overlæge bagvagt: 38672860
Udskrivende afdeling udleverer medicin, utensilier og
evt. vejledninger til behandling ved udskrivelsen
svarende til samarbejdsaftalen.
Hvis der kræves særlige kompetencer, vil oplæring
kunne finde sted på afdelingen.
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