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Sygeplejeklinikker

KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJEKLINIKKER
Kvalitetsstandarden for sygeplejeklinikker er udarbejdet efter gældende lovgivninger, Værdighedspolitikken i Hedensted Kommune
samt Hedensted Kommunes serviceniveau.

VÆRDIGRUNDLAG FOR SYGEPLEJEKLINIKKER
Hedensted Kommune ønsker at understøtte muligheden for, at borgeren kan have en aktiv og indholdsrig tilværelse uanset helbredstilstand og livssituation.
For at borgeren kan bevare sit gode helbred eller fastholde de evner
og funktioner, der til trods for behovet for sygepleje stadig er intakte,
er det nødvendigt, at borgeren bruger sig selv og tager ansvar for at
holde sig i gang.
I Hedensted Kommune mødes borgeren med et ønske om, at denne
bevarer retten til selvbestemmelse og værdighed.
Samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere fra Hedensted Kommune tager udgangspunkt i værdierne: Ansvar, dialog
og udvikling samt Pejlemærkerne.
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HVEM KAN MODTAGE SYGEPLEJEYDELSER I KLINIKKERNE
• Sygepleje ydes til borgere i alle aldre ved akut eller kronisk
sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.
• Sygeplejersken foretager en løbende individuel faglig vurdering af behovet for sygepleje.

HVORNÅR KAN MAN FÅ SYGEPLEJE I KLINIKKERNE
Som udgangspunkt er åbningstiden mandag til fredag klokken 8-15.
Hvis der er behov foryderligere behandling, eksempelvis i weekender,
aftales det med sygeplejevisitatorerne.

OPSTART AF SYGEPLEJE
Sygepleje iværksættes efter lægehenvisning indenfor 24 timer.
Det vurderes individuelt, om borgeren kan modtage ydelsen i sygeplejeklinikken eller i hjemmet.
Borgeren skal selv sørge for transport til klinikken.

Borgeren
Borgeren har under visitationsbesøget ret til at have en anden person
med. Det kaldes en bisidder.
Borgeren kan også give fuldmagt til, at en anden person træffer beslutninger på borgerens vegne. Dette kaldes en partsrepræsentant.
Borgeren tildeles en forløbssygeplejerske.

4

Sygeplejeklinikker
Borgeren har ret til at se papirerne i sin sag både under behandling
af sagen og efter, der er truffet en afgørelse. Dette kaldes aktindsigt.

Leverandøren
Sygeplejeydelserne leveres af sygeplejersker ansat ved Social
Omsorg i Hedensted Kommune.
Sygeplejerskerne visiterer til sygeplejeopgaver, og har det faglige ansvar.
Sygeplejerskerne har pligt til, i det elektroniske omsorgssystem, at
notere henvendelser og alle relevante oplysninger i borgerens sag.

NÅR HJÆLPEN ER I GANG
Borgeren
Borgeren skal give besked, hvis en aftale ikke kan overholdes eller
skal ændres.

Leverandøren
Sygeplejersken kan delegere opgaver til andre faggrupper i henhold
til kompetencebeskrivelser.
En del af sundhedsuddannelserne foregår som praktik under vejledning af uddannet personale. Det betyder at medarbejderen kan være
studerende/elev.
Leverandøren har notatpligt. Observationer og handlinger dokumenteres i det elektroniske omsorgssystem.
Leverandøren bærer navneskilt.
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ARBEJDSMILJØ
Klinikkerne er udstyret så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

SYGEPLEJEYDELSER DER LEVERES I KLINIKKERNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udlevering og ophældning af medicin
Råd og vejledning
Kateter skift
Diverse målinger – blodtryk, vægt, blodsukker o.a.
Injektioner
Kompressions behandling
Stomipleje
Sårskift
IV
Evt. mulighed for andre opgaver

LOVGRUNDLAG
Sundhedsloven
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SYGEPLEJEKLINIKKER I HEDENSTED KOMMUNE
Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring
Bøgely, Østre Ringgade 60, 8722 Hedensted
Birkelund, Rousthøjsalle 7, 7130 Juelsminde
Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning
Sygeplejeklinik, Egevej 7, 8783 Hornsyld

HENVENDELSE OM SYGEPLEJE
Sygeplejerskernes træffetid er dagligt kl. 09.00 – 13.00
på følgende nummer: 7974 1560
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Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
T: 7975 5000
www.hedensted.dk

