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Hjemmesygeplejen
Den kommunale hjemmesygepleje er en organisation der
består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
Vi arbejder tværfagligt for at skabe det bedste forløb for
dig.
Vi har fokus på høj faglig kvalitet og samarbejde. Vi
arbejder for at bevare dine funktioner længst muligt, tager
hensyn til din situation, din livsstil, dine ønsker og behov.
Derfor er det vigtigt, at samarbejdet med dig bygger på
tillid, interesse og respekt.
Har du behov for sygepleje
Har du behov for sygepleje efter en indlæggelse eller
konsultation hos læge kan du kontakte hjemmesygeplejen.
Hvad











kan du få sygepleje til?
Stomi og kateterpleje
Sondeernæring
Måling af blodsukker
Medicin og øjendrypning
Sårbehandling
Samt til problemer med kredsløbet, vejrtrækningen
eller fordøjelsen.
Inkontinens
Lindring af kronisk sygdom
Oplæring i at klare dele af sygeplejen selv
Vejledning og rådgivning i forhold til at leve med en
sygdom

Hvor kan du få sygepleje
Sygeplejen udføres som udgangspunkt i en af vores
sygeplejeklinikker, i Frederiksværk eller i Hundested, hvor
du har mere indflydelse på tider der passer i din hverdag.

Hvis du ikke kan møde op i klinikken kan det aftales at
sygeplejen udføres i dit hjem.
Hjemmesygeplejen udfører sygepleje hele døgnet efter
aftale.
Hvem samarbejder vi med
 Hjemmehjælpen, træning og aktivitet
 Praktiserende læge, hospital og speciallæge
 Hospice, palliativt team, midlertidige døgnpladser
 Socialpsykiatri og misbrugscenter
 Den private hjemmepleje
Hvad arbejder sygeplejen for








At skabe kontinuitet og kvalitet i dit forløb
At understøtte dine mentale og fysiske ressourcer og
fremme fysisk aktivitet trods kronisk sygdom.
Sygeplejen arbejder forebyggende og rehabiterende.
At forebygge afhængighed
At sikre en høj hygiejnisk standard bl.a. i forbindelse
med sårpleje
At styrke og forankre faglig udvikling af sygeplejen i
lokalområderne
At styrke de fysiske og psykiske arbejdsmiljø i form
af bedre arbejdsstillinger, arbejdsredskaber,
hjælpemidler, lys og gensidig respekt mv.
At fremme det faglige miljø og styrke rekrutteringsog fastholdelsesmuligheder

Kontakt til Hjemmesygeplejen
Telefon 47 77 11 11
mandag til fredag i tidsrummet kl. 8-10 og 13-15

Ved akut sygdom:
Ved akut sygdom kontakt egen læge frem til kl. 16
Efter kl. 16 henvises til Hjemmesygeplejen på 47 77 11 11 eller
1813
Der besvares kun akutte opkald

Halsnæs Kommune
Hjemmeplejen
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 00
Sundhed @Halsnaes.dk
www.hjemmeplejen.halsnaes.dk
Inkontinentklinik - Onsdage mellem 9-12, telefon 29 41 59 77
Sygeplejeklinik Frederiksværk
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon 47 77 11 11
Sygeplejeklinik Melby
Solhjemsvej 7
3370 Melby
Telefon 47 77 11 11

Sygeplejeklinik Hundested
Søndergade 81
3390 Hundested
Telefon 47 77 11 11

