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Velkommen i Sygeplejeklinikken!
Har du brug for sygepleje, foregår det på en af vores syge-
plejeklinikker. 

Sygeplejeklinikkerne tilbyder professionelle omgivelser og 
et hygiejnisk miljø.

Fordelen ved at komme på sygeplejeklinikken er, at du 
ikke er afhængig af at vente på, at sygeplejersken kom-
mer til dig. Det giver dig større frihed til at planlægge din 
hverdag.

Sygeplejeklinikkerne er til for dig
Derfor forsøger vi at lave aftaler, der passer dig. Behovet 
for sygepleje kan derfor tilpasses et aktivt liv.

Hvilken sygepleje kan jeg få?
Sygeplejeklinikken tilbyder flere opgaver, blandt andet:

• Sårbehandling*

• Medicindosering

• Injektioner

• Kateterpleje, inklusiv skift af kateter

• Måltagning til kompressionsstrømper

• Inkontinensvejledning 

• Medicinsk behandling

• Blodtryk og blodsukker måling 

• Stomipleje

• Øjen- og øredrypning

• Råd og vejledning
*Lettere sår behandles på den enkelte sygeplejeklinik, mens komplicerede sår foreløbig 
behandles på sygeplejeklinikken i Lemvig. Der etableres senere en sårklinik i Sundheds- og 
Akuthus Lemvig.

Lars, 59 år:

”Det er rigtig rart 
med et fast tids-
punkt, da jeg i min 
arbejdsdag har 
behov for struktur. 
Det er ikke noget 
problem for mig at 
komme til sygeple-
jeklinikken, da jeg 
er meget mobil.”



Hvordan kommer jeg til 
sygeplejeklinikken?
Du skal selv møde op på sygeplejeklinikken.

På samme måde, som hvis du fx skal til tandlægen, kan du 
evt. få hjælp fra pårørende, køre med offentlig transport, 
Flextrafik, taxa eller andet. 

Der er ikke mulighed for tilskud til transport. 

Sygeplejerskerne vurderer løbende om sygeplejen skal 
foregå i klinikken eller i dit eget hjem.

Hvad koster det?
Kommunal sygepleje er gratis. 

Du skal selv medbringe din medicin, doseringsæsker, 
cremer, salver og eventuel speciel forbinding.

Hvornår er sygeplejeklinikken åben?
Sygeplejeklinikken har åben alle ugens dage efter aftale.

Se adresse og kontaktoplysninger på bagsiden.

Ulla, 84 år:

”Jeg er lige startet 
i sygeplejeklinikken 
og jeg synes det er 
dejligt at komme 
her. Før ventede 
og ventede jeg på 
at hjemmesyge-
plejersken skulle 
komme. Her kan 
jeg komme til med 
det samme. Så kan 
jeg tage hjem igen 
og få lavet noget.”



Hvor finder jeg sygeplejeklinikkerne?

SYGEPLEJEKLINIK SYD 
Tangsøgade 67 
7650 Bøvling 
Kontakt: 24 97 15 46

SYGEPLEJEKLINIK VEST 
Søndergade 1  
7673 Harboøre 
Kontakt: 25 72 93 68

SYGEPLEJEKLINIK LEMVIG 
Nygade 35 
7620 Lemvig  
Kontakt: 22 52 17 85

KOMMUNAL SÅRKLINIK 
Der etableres en kommunal sårklinik på det fremtidige 
Lemvig Sundheds- og Akuthus.
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