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Sygeplejeklinikken 

Park Allé 4, 1. sal 
7600 Struer 
E-mail: sundhed-omsorg@struer.dk 
 

Klinikken er åben for behandling  mandag - torsdag  
kl. 07.00 - 15.00 og fredag  kl. 07.00 - 13.00 
 
 

Telefontid hverdage er 8.00 - 12.00 
 

Telefonnr: sygeplejeydelser: 5129 1470 
 

Telefonnr: kropsbårne hjælpemidler: 5129 3294 
 
 

Revideret sept. 2016. 

   

SUNDHED OG OMSORG 

Velkommen til Sygeplejeklinikken 
-information til borger 



2  

Sygeplejeklinikken 
 
Hvis du får behov for sygepleje 
I Struer Kommune er det vedtaget at alle mobile borgere, 
som fysisk er i stand til at færdes i det offentlige rum skal 
behandles i sygeplejeklinikken. 
Det er sygeplejersken i Struer Kommune, der visiterer dig 
til sygeplejeklinikken. 
 
Sygeplejeydelser kan være: 
 
• Sårbehandling 
• Medicinadministration 
• Injektioner 
• Stomipleje 
• Kateterpleje 
• Antabusbehandling 
• Blodtryksmåling 
• Sundhedsfremmende vejledning 
 
Du er selv ansvarlig for at medbringe fx medicin og 
doseringsæsker samt særlige remedier til din behandling. 
Kanyler og sårbehandlingsprodukter er gratis og forefindes 
på sygeplejeklinikken. 
 
 
Tidsbestilling og afbud 
Du er selv ansvarlig for at bestille tid og overholde 
behandlingen på sygeplejeklinikken. 
Hvis du ikke kan komme til den aftalte tid, er det vigtigt 
at du melder afbud så hurtigt som muligt. 
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Fordele for dig 
• Du behøver ikke sidde hjemme og vente på 

hjemmesygeplejersken. 
• Du vil opleve minimal ventetid i klinikken. 
• Du får en kontaktsygeplejerske på klinikken. 
• Du kommer ud og får lidt motion. 
• Der er gode parkeringsforhold og let adgang til 

klinikken. 
 
 
Transport 
Du skal selv sørge for transport til klinikken. 
Omkostninger ved transport skal du selv betale. 
Du kan, for eksempel, benytte dig af flexture, som er et 
tilbud til alle borgere. Du kan finde mere information på 
www.midttrafik.dk 
 
 
Kropsbårne hjælpemidler 
I sygeplejeklinikken behandles også ansøgninger om 
hjælpemidler ved inkontinens, diabetes, kompression og 
palliation. 
 
 
Hvis du ikke møder til en aftale 
Da det er din læge der har ordineret din behandling, vil vi 
orientere pågældende, hvis du ikke møder op til en aftale 
i sygeplejeklinikken. 
 


