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VELKOMMEN TIL

SYGEPLEJEN

Information til dig, der får sygepleje i Slagelse Kommune

HVEM KAN FÅ SYGEPLEJE?

Du kan få sygepleje, hvis du får behov for det ved akut eller kronisk sygdom, eller
hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb.
Det er din egen læge, sygehuset eller Visitationen i kommunen, der vurderer dit
behov for sygepleje og giver Sygeplejen besked.

HVAD KAN SYGEPLEJEN HJÆLPE MED?
Vi udfører opgaver i forhold til:
•
•
•
•

Forebyggelse af sygdom
Sundhedsfremme
Sygeplejeindsatser og behandling, herunder håndtering af medicin
Pleje og omsorg til døende

Vi leverer en professionel indsats, som planlægges individuelt og i samspil med de
øvrige indsatser, der evt. er sat i værk. Det kan fx være hjemmehjælp eller genoptræning. Lettere sygeplejeopgaver bliver i nogle tilfælde udført af hjemmeplejen.

HVOR KAN JEG FÅ SYGEPLEJE?

Som udgangspunkt foregår sygeplejen på en af de fire sygeplejeklinikker i kommunen. Hvis du ikke har mulighed for at komme til en klinik, kan du få sygepleje i dit
eget hjem. Det er sygeplejerskerne, der vurderer, om behandlingen kan finde sted i
en klinik eller hjemme hos dig.

Sygeplejeklinikker

Du bestiller selv tid til konsultation i sygeplejeklinikkerne, og du er derfor selv med
til at planlægge din tid. Du vil ofte møde den samme sygeplejerske i klinikken.
Der er fire klinikker i kommunen:
•
•
•
•

Teglværksparken i Korsør
Rådmandshaven i Skælskør
Alliancehaven i Slagelse
Antvorskov Plejecenter i Slagelse

Klinikkerne er placeret på aktivitetscentre og på Antvorskov Plejecenter, så du har
mulighed for at kombinere dit besøg med sociale aktiviteter på centrene.

Hjemmesygepleje

Hvis du ikke selv kan komme hen til en klinik, foregår sygeplejen hjemme hos dig.
Vi imødekommer gerne ønsker om at få besøg på et bestemt tidspunkt, hvis det
kan passe med den øvrige planlægning af vores opgaver. Du får besked, hvis vi er
væsentligt forsinket.

HVAD KOSTER DET AT FÅ SYGEPLEJE?

Kommunal sygepleje er gratis, men der kan være udgifter til fx æsker til dosering af
medicin, produkter til pleje af sår og stiks, som du selv skal betale.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG
Afbud

Hvis du er forhindret i at møde på sygeplejeklinikken eller få besøg i dit hjem, forventer vi, at du ringer til os og melder afbud.

Medicin

Hvis du får hjælp til medicindispensering, skal du selv købe to æsker til dosering
af medicin. Så vidt muligt og efter aftale med din læge, skal du have dosispakket
medicin fra apoteket, hvis du er i en stabil periode.

Kompressionsbind og -strømper

Får du hjælp til anlægge kompressionsbind, vil du efter en periode få kompressionsstrømper. Hvis det er muligt, lærer vi dig at tage dem af og på.

DOKUMENTATION

Vi noterer handlinger og observationer i din journal. Du kan til en hver tid bede om
aktindsigt og se journalnotaterne. Sygeplejerskerne har tavshedspligt, og sygeplejen udføres i henhold til Sundhedsloven.

DIT HJEM - VORES ARBEJDSPLADS

Når du får sygepleje, bliver dit hjem til vores arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at
arbejdsmiljøet er i orden og lever op til reglerne i lov om arbejdsmiljø.
Det betyder blandt andet, at:
• Der skal være et røgfrit miljø
• Der må ikke være husdyr, i rummet hvor sygeplejen finder sted
• Der må ikke være unødig støj
• For at sikre et godt indeklima kan det være nødvendigt for os at åbne et vindue
eller en dør
• Vi vil rekvirere de nødvendige hjælpemidler for at sikre de bedste arbejdsstillinger, fx en plejeseng ved omfattende behandling af sår

SYGEPLEJESTUDERENDE

Du kan opleve, at der kommer sygeplejestuderende sammen med sygeplejersken, og
at de vil løse sygeplejeopgaver hos dig.

VORES MÅL MED SYGEPLEJEN

Vi arbejder ud fra Center for Sundhed og Ældres vision:
Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren
Lev livet aktivt – fordi vi ved og tror på, at borgerne får mest livskvalitet, når de kan
selv, når de er aktive og er mest mulig herre i eget liv.
Vi samarbejder med borgeren – fordi vores kerneopgave er at hjælpe og understøtte borgerne til at kunne klare mest muligt selv.
Vi arbejder med en ny tilgang, hvor vi går fra passive ydelser til aktiv
forebyggende omsorg.

KONTAKT

Sygeplejen har telefontid på hverdage kl. 8.15 – 9 og kl. 12-13

Slagelse – Hashøj:
Tlf. 58 57 53 56 eller 58 57 53 57
Korsør: 		 Tlf. 58 57 53 79 eller 58 57 53 80
Skælskør:
Tlf. 58 57 46 64
Vagttelefon ved akut behov
Hverdage:		
Weekend/helligdage:

Kl. 15-8, fredag fra kl. 12
Døgnåben

Slagelse		
Korsør 		
Skælskør		

Tlf. 40 81 02 71 eller 21 29 00 02
Tlf. 51 31 41 96
30 62 53 36

Servicecenter

Udenfor sygeplejens telefontid og i den normale åbningstid tager Servicecenteret
imod opkald til sygeplejen. Servicecenteret kan guide og hjælpe videre ved akut
behov.
Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 8–15, torsdag kl. 8–17, fredag kl. 8–13

Telefon :		

58 57 45 00

SYGEPLEJEKLINIKKERNE
Antvorskov Antvorskov Plejecenter, Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse
		
		

Tidsbestilling på tlf. 58 57 42 83 / 58 57 42 84 på hverdage kl. 14-15
Klinikken holder åbent efter aftale

		
		

Teglværksparken, Teglværksparken 50, 4220 Korsør
Tidsbestilling på tlf. 58 30 66 03
Åbent dagligt kl. 8-14

		
		

Rådmandscentret, Rådmandshaven 1 , 4230 Skælskør
Tidsbestilling på tlf. 58 57 46 64 kl. 8-9 og kl. 12-13 på hverdage.
Klinikken holder åbent efter aftale.

		
		

Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6 , 4200 Slagelse
Tidsbestilling på tlf. 58 57 36 82
Åbent dagligt kl. 8-15, onsdag til kl. 18

Korsør		
Skælskør
Slagelse
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