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Sygepleje
Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til hjemmesygepleje efter
Sundhedslovens § 138. Formålet med hjælpen efter denne lov er:
-

At forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til
borgere, der har behov for det.
At lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet.

Hjemmesygepleje er karakteriseret ved at hjemmesygeplejersken visiterer, udfører, leder, formidler og
udvikler sygeplejen. Vi tilrettelægger hjælpen ud fra dit behov og dine forudsætninger i samarbejde med dig.
Hvem er omfattet?
Sygepleje tildeles efter henvendelse fra egen læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus eller andre
samarbejdspartnere.
Sygepleje er for alle borgere, som har behov for almen, kompleks eller akut sygepleje, uanset alder og
boform.
Hvad kan du få hjælp til?
Sygepleje ydes 24 timer i døgnet på baggrund af en konkret lægefaglig og/eller sygeplejefaglig vurdering.
Du kan få hjælp til
 Almene sygeplejeopgaver som medicindosering og medicininjektioner, katheter- og stomipleje,
sårpleje, måling af blodsukker og blodtryk mm.
 Komplekse sygeplejeopgaver relateret til problemområder, som griber ind i hinanden eller som er
mangfoldige og stiller skærpede sygeplejefaglige krav til viden og observation om forebyggelse, pleje
og behandling
 Lindrende og palliativ behandling i forbindelse med kronisk sygdom eller i forbindelse med terminal
pleje.
Hvor kan du får hjælp?
Sygepleje foregår i dit eget hjem eller på det lokale plejecenter.
Hvor og hvornår kan du henvende dig?
Anmodning om og visitering til sygepleje kan ske ved at du henvender dig til sygeplejerskerne på det lokale
plejecenter.
Du er altid velkommen til at henvende dig og få en uforpligtende samtale med en sygeplejerske.
På www.vordingborg.dk finder du adresser og telefonnumre på kommunens plejecentre, ligesom der er en
gadefortegnelse, der viser hvilke veje i kommunen, der hører til de enkelte plejecentre.
Hvem leverer hjælpen?
Afdeling for Pleje og Omsorg i Vordingborg Kommune leverer ydelsen sygepleje.
Hvad forventes der af dig?
For at sikre, at du bevarer eller generhverver dine færdigheder, forventes det, at du deltager i de opgaver, du
kan medvirke til.
Dit hjem er personalets arbejdsplads. Derfor skal kommunen udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV).
Hvis der er mangler i forhold i arbejdspladsvurderingen, kan det forekomme, at hjælpen ikke påbegyndes, før
manglerne er udbedret af dig.
Hunde og katte må ikke være til gene for personalet.
Der skal være let adgang til din bolig.
Du skal give besked til kommunen, hvis der er ændringer i din helbreds eller boligtilstand.
Hvad koster hjælpen?
Sygepleje er gratis
Klagevejledning.
Klager over hjemmesygeplejerskens behandlingsmæssige indsats skal ske til Embedslægeinstitutionen
Sjælland, Rolighed 7, 2. sal, 4180 Sorø.
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Kvalitetsstandarden for sygepleje kan læses på www.vordingborg.dk, eller du kan rette henvendelse til
Afdeling for Pleje og Omsorg for at få udleveret denne.
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