Indskrivningsskema

.

Indskrivningsskemaet og medicinskemaet udfyldes og sendes samlet til Kongens Ø Munkerup
Mail
info@kongensoe.dk
Telefax +45 48 71 23 09

Borger
Navn
CPR nummer
Adresse
Postnummer
By
Telefon
Misbrugsbehandler
Navn
Adresse
Postnummer
By
Telefon
E-mail
EAN
Kommune
Navn
Sagsbehandler
Adresse
Postnummer
By
Telefon
E-mail
EAN (fakturering)
Medicin
Ordination af støtte medicin
Præparat der er ordineret
Daglig dosis
Diagnose
Bevilling
Betaler borgeren selv
Personlige forhold
Behov for hjælp til socialfaglige emner?
Forsørgelse
Bolig
Beskæftigelse
Beskriv behovet kortfattet. Hjælp til dette felt?
Skriv til krb@kongensoe.dk

Børn
Samkvem med børn
Evt. aftaler om besøg
Transport/kørsel
Indlæggelser
Forløb eller indkald til/med hospitaler?

Indlæggelser på psykiatrisk hospital?
Andre behov for særlig fysisk pleje?
Sårpleje, genoptræning eller lignende?
VIGTIGT! Beskriv behandlingsplan:
Hvilke områder forventes bearbejdet i
bevillingsperioden?
Indskrivning
Dato
Tidspunkt
Afhentningssted
Varighed
Pårørende (nærmeste)
Navn
Telefon
Domstole
Retsmøder
Afsoning
Tilsyn
Kriminalforsorgen
Andre forhold
Andet
Øvrige relevante oplysninger

PS!
Penge til tøj, medicin og lommepenge indsættes på borgerens egen konto.
Borgeren bør lave midlertidig postændring til Kongens Ø
Kongens Ø oplysninger
Kongens Ø Munkerup
Munkerup Strandvej 57
DK-3120 Dronningmølle
Telefon +45 48 71 21 90
Telefax +45 48 71 23 09
CVR 34015848
www.kongensoe.dk
Kontakt
Thomas Jeppesen, kontaktchef
Telefon +45 48 71 21 90
E-mail: thj@kongensoe.dk
Det vedhæftede medicin/uddelegerings skema kan ikke udfyldes elektronisk, da misbrugscentrets
læge skal underskrive den og efterfølgende faxe, maile eller postes retur til Kongens Ø Munkerup.

Medicinskema

l

Ved udfyldelse af dette medicinskema er klientens medicin-ordinerende læge på hjemstedet indforstået med, at igangværende
medicinering fortsætter, indtil lægen hos Kongens Ø Munkerup er konsulteret. Efter gældende lov og instrukser kan Kongens Ø
Munkerup ikke påbegynde ny medicinering med receptpligtig medicin, uden forudgående lægelig konsultation. I disse tilfælde skal en
anden læge tage højde for udokumenteret misbrug (sidemisbrug), inden klienten kan indskrives på dage, hvor lægen hos Kongens Ø
Munkerup ikke er til stede.
Ring i tvivlstilfælde på telefon 48 71 21 90

Navn:
CPR:
Opioider:
Benzodiazepin:
Sidemisbrug:
Psykofarmaka:
Andre lægemidler: (anti – depr, ADHD, psykofarmika, inhalatorer, medicinske cremer og

lign)
Kendte allergier (cave):
For at kunne indskrive nye klienter med behov for afgiftningsmedicin på tider hvor Kongens Ø lægen ikke er
til rådighed, skal en anden læge først tilse klienten. I tilfælde af behandling med opioider skal der sendes en
kopi af delegationsaftalen til Embedslægen.

DELEGATIONSAFTALE
(ved medicinsk misbrugsbehandling med opioider)

Delegationsaftale: Med fremsendelsen af denne følgejournal bekræfter lægen ved ovenstående
misbrugscenter, at kompetencen til evt. fortsættelse af medicinsk behandling med opioider og anden
vanedannende medicin er delegeret videre til læge Mads Tandrup hos Kongens Ø Munkerup.

Lægens navn:
Dato:
Gyldigheds periode:

------------------- FAX: 48 71 23 09 | MAIL: info@kongensoe.dk -----------------

