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Sygeplejeklikker: 
Vi har sygeplejeklinik alle hverdage på Park Alle 4, 1. sal -  
tlf. nr. 5129 1470.  
Desuden er der klinik på Solvang i Hvidbjerg hver onsdag.  
Tidpunkt for besøg, aftales med sygeplejersken eller på  
tlf. nr. 2027 2104. 
 

Transport: 
Der er ikke mulighed for at få gratis transport til behandling i 
sygeplejeklinikkerne.  
Vi kan henvise til Flex Trafik - tlf. nr. 8740 8395. 
 

Telefonkontakt til syge– og hjemmeplejen hele døgnet: 
Privathjælpen på telefon 6163 0310  
Hjemmeplejen på telefon 2137 4898 
Sygeplejen på telefon 2027 2104 
Hvis linjen er optaget, så prøv igen lidt senere. 
 
Nødkald, hjemmehjælp og hjælpemidler: 
Har du behov for at få nødkald og hjælpemidler, eller har du 
spørgsmål, til den hjemmehjælp du modtager, så kan du kon-
takte Myndighed på telefon: 9684 8319  
Telefontid hverdage kl. 8.00-9.00 og kl. 12.00-13.00 
Øvrige informationer kan findes på Struer Kommunens hjem-
meside www.struer.dk  
 

 

"Struer Kommune bruger IT i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondatalo-
ven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler 
og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger 
og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på 
Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk" 
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Velkommen til sygeplejen i Struer Kommune. 
 
I Struer Kommune kan man få hjælp til sygepleje, ved henvisning 
fra en læge eller en sygehusafdeling.  
Desuden kan plejepersonalet i hjemmeplejen og på plejecentre 
anmode om hjælp til at vurdere, om du har behov for sygepleje. 
 
Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at udvikle, styrke og 
bevare dine egne ressourcer og dermed støtte dig i at klare dig 
længst muligt uden hjælp. 
 
Vi løser derfor opgaven sammen med dig og dit netværk. 
 
Vi taler med dig, om dine behov og aftaler om din pleje og 
behandlingen sker i en af vores sygeplejeklinikker eller i dit hjem.  
Det afhænger af dine ressourcer, og det er sygeplejersken, der 
beslutter, hvor din behandling skal foregå.  
Som udgangspunkt foregår sygeplejen i klinikken, hvis man er i 
stand til at færdes i det offentlige rum. (tage til lægen, købmand 
osv.) - se evt. pjece om klinikken. 
 
Hvis du får behandling i en af vores sygeplejeklinikker, har du 
mulighed for at have indflydelse på, hvilket tidspunkt, der er bedst 
for dig. 
 
Hvis du får pleje og behandling i dit hjem, har vi mulighed for at 
sige, hvilke dage vi kommer, men ikke på hvilket tidspunkt. 
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Hvilken hjælp kan der ydes fra sygeplejen. 

Sygeplejen yder mange former for støtte og behandling.  

Vi har både sygdomsmæssige, pædagogiske, behandlende, 

støttende, undervisende og plejemæssige opgaver. 

Det kan for eksempel være: 

• Medicinadministration - både dosering, injektioner, hjælp til 

at indtage medicinen, antabusbehandling osv. -  se pjece 

om Medicindosering. 

• Sårbehandling - både pludseligt opståede sår og kroniske 

sår. Vi har samarbejde med sårafdelingerne på sygehuset. 

• Stomipleje og Katheterpleje. 

• Bevillinger til sygeplejeartikler til kroniske tilstande samt 

terminalbevillinger. 

• Lægeordinerede undersøgelser som f.eks. blodtryksmåling 

og blodsukker profiler. 

• Støtte og pleje i den terminale fase. 

• Støtte og vejledning. 

• Opfølgende besøg med en læge eller efter lægens 

ordination. 

 

 


