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Sundhedsteamet 

Sygepleje 

 
Sygeplejen Syddjurs tilbyder sygepleje til alle personer uanset 
alder og boform, i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor en 
sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Sygeplejen ydes som midler-
tidig hjælp og kan udføres i kommunens sygeplejeklinikker, men 
kan også foregå i eget hjem. 
 
Det er gratis at modtage kommunal sygepleje og der stilles sygepleje-
artikler til rådighed, afhængig af dit behov. 
 
Ved hjælp til medicin, skal du være opmærksom på: 

• Dosering af medicin foretages som udgangspunkt af apoteket i form 
af dosisdispensering 

• Du skal selv købe din medicin og sørge for at den er til rådighed 

• Du skal selv købe doseringsæsker, hvis sygeplejen skal varetage 
doseringen af medicin 
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

Sygepleje i samarbejde med borgeren 
Det er vigtigt, at du som borger kan fortsætte længst muligt med at 
leve livet på egne betingelser og med den hjælp, der er nødvendig. 
I samarbejde med dig, vil sygeplejen derfor udrede dit behov for syge-
pleje og planlægge dit sygeplejeforløb, med fokus på: 
 
• At vi i fællesskab tilrettelægger den indsats, der er meningsfuld for 

dig 

• At du får tilbudt vejledning, oplæring eller hjælpemidler, så du lærer 
at klare mest muligt selv, så længe som muligt 

• At støtte dig i at mestre sygdom 

• Inddragelse af netværk, der kan hjælpe og støtte dig 
 
Gennem forløbet vil sygeplejen løbende vurdere, dit behov for 
sygeplejefaglige indsatser. 
 
Læs mere om Sygeplejen Syddjurs forskellige indsatser på pjecens 
næste sider. 
 
 
Hvordan får jeg sygepleje? 
Ved behov for sygeplejen kan du blive henvist efter kontakt med 
sygehuset, vagtlæge og eller din praktiserende læge, eller hvis du selv 
henvender dig til: 
 

Visitation til Sundhed og Omsorg på tlf. 8753 6600, 
hverdage kl. 9-11 og kl. 13-15. 

 
Er du på besøg fra anden kommune skal du medbringe en opdateret 
Sygeplejefagligudredning og Handlingsanvisning på indsatserne, fra 
din leverandør i din hjemkommune. 
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Sundhedsteamet 

Sygeplejeklinik 

 
Sygeplejeklinikkerne er placeret i tilknytning til kommunens 
ældre- og aktivitetscentre, og du vælger selv, hvilken sygepleje-
klinik du ønsker at benytte. 
 
I sygeplejeklinikkerne ydes alle former for sygeplejeindsatser, 
efter Sundhedslovens §138; men kun efter forudgående aftale. 
Tidspunktet i klinikken findes i samarbejde med dig og kan tilpasses dit 
arbejde eller øvrige gøremål, som f.eks. besøg i aktivitetscentret. 
 
I sygeplejeklinikken tilbydes bl.a.: 

• Vejledning og rådgivning i forhold til kronisk eller ny-opdaget syg-
dom 

• Støtte og oplæring af dig eller dit netværk, til at du selv eller dit net-
værk, kan varetage opgaven uden kommunalt hjælp. F.eks.  oplæ-
ring i at skifte forbinding på dit sår og doserer din medicin 

• Hjælp til medicindispensering i tilfælde, hvor det ikke er muligt at få 
dosispakket medicin 

• Lægeordinerede medicinske behandlinger f.eks. Injektioner og 
øjendrypning 

• Intravenøs væske– og medicinsk behandling (IV) 

• Sårbehandling 

• Kompressionsbehandling 

• Måltagning til kompressionsstrømper 

• Pleje og anlæggelse af kateter 

• Psykisk pleje og omsorg 

• Kompleks sygepleje ved livstruende, ny opdaget og/eller svær syg-
dom 
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

 

Transport til sygeplejeklinikken 
På samme måde som når du skal til lægen, skal du selv transporterer 
dig til sygeplejeklinikken, evt. ved hjælp af pårørende, Flex Trafik, 
offentlig transport, taxa eller andet. 
Du afholder selv eventuelle udgifter til transport. 
 
 
Find din Sygeplejeklinik 

• Ebeltoft Sygeplejeklinik 
 Dagcenter Solbakken, Nørreport 18, 8400 Ebeltoft 

(Klinikken findes 2. dør til venstre, når glasgangen følges fra 
 parkeringspladsen på Bakkevej. - Følg skiltningen) 

• Hornslet Sygeplejeklinik 
 Områdecenter Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet 

(Klinikken findes ved siden af kantinen) 

• Ryomgård Sygeplejeklinik
Områdecenter Ringparken, Nordre Ringvej 9 K, 8550 Ryomgård 
(Klinikken findes ved hovedindgangen) 

• Rønde Sygeplejeklinik 
 Byens Hus, Hovedgaden 75 B, 8410 Rønde 
 (Følg skiltningen) 
 
Kontakt Sygeplejen Syddjurs for tidsbestilling i en af vores Sygepleje-
klinikker. - Se kontaktoplysninger på pjecens bagside. 
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Sundhedsteamet 

Sygepleje i hjemmet 

 
Sygepleje kan ydes som hjemmesygepleje i dit eget hjem, hvis 
dette skønnes nødvendigt. 
 
Sygeplejen i eget hjem ydes af sygeplejersker eller social- og 
sundhedsassistenter og du kan få hjælp døgnet rundt afhængig af dine 
konkrete behov. 
 
Sygeplejen kan f.eks. bestå af: 

• Behandling 

• Hjælp og pleje til døende 

• Pleje og omsorg 

• Støtte til pårørende 

• Vejledning og rådgivning 
 
 
Dit hjem er vores arbejdsplads 
Når du modtager hjemmesygepleje, er dit hjem også sygeplejens 
arbejdsplads og der er derfor nogle forhold, du skal være opmærksom 
på, når du modtager hjemmesygepleje. 
 
Af hensyn til vores arbejdsmiljø er der en række krav som skal 
overholdes af hensyn til gældende lovgivning, når vi arbejdet i dit hjem, 
og som kan være afgørende for om du kan modtage hjemmesygepleje: 

• Adgangsforhold til boligen 
 Der skal være lys udenfor boligen, så vejen hen til din indgang 

er oplyst og om vinteren skal vejen til din indgang være ryddet for is 
og sne inden vi kommer. 

• Belysning 
 Der skal være elektrisk lys i alle de rum, hvor vi skal arbejde, og ly-

set skal oplyse de områder, hvori vi arbejder, samt være 
 tilstrækkeligt til, at vi kan udføre arbejdet sikkert. 



 

 7 

Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

 

• Husdyr 
 Hvis du har husdyr, beder vi dig tage hensyn til os, der kommer i dit 

hjem.  
 Løse hunde, fugle, katte og andre dyr må ikke genere vores 
 arbejde og nogle kan være allergisk eller bange for dyrene, så det 

kan være nødvendigt at dyrene enten lukkes i bur, eller 
 opholder sig i et andet rum, mens vi er i hjemmet. 

• Plads til at arbejde 
 Der skal være god plads til, at vi kan udføre arbejdet uden at 
 belaste kroppen og der skal være ryddet op, så vi kan komme rundt 

i dit hjem, hvor det er påkrævet. 
 Det kan blive nødvendigt at flytte rundt på møbler, fjerne løse gulv-

tæpper eller installerer hjælpemidler i form af f.eks. 
 plejeseng eller lift.  

• Rygning og euforiserende stoffer 
 Der må ikke ryges eller indtages nogen form for euforiserende stof-

fer, når vi opholder os og arbejder i dit hjem. 
 Det forventes at der ved rygning er luftet ud i minimum én time, in-

den vi kommer. 
 
 
Aflysning af besøg/ikke hjemme 
Hvis du vil flytte eller aflyse et besøg, skal vi vide det hurtigst muligt og 
helst dagen før, på tlf. 8753 6000. 
 

Hvis du ikke har meldt afbud og vi ikke kan træffe dig hjemme, er vi 
forpligtede til at være opsøgende. 
Det kan være ved at kontakte dine pårørende eller naboer og evt. ved 
at få adgang til din bolig ved hjælp af en låsesmed. 
Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, skal du selv 
betale evt. udgifter til låsesmeden. 
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Kontaktoplysninger: 
 
Sygeplejen Syddjurs 
Tlf. 8753 6000 
Mandag og tirsdag kl. 9-11 & kl. 13-15 
Onsdag kl. 9-12 
Torsdag og fredag kl. 9-11 & kl. 13-15 
 
Se også Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk samt www.seniorsyddjurs.dk 

Version 1.1. 2019 


