Information om
sygeplejeklinikkerne
i Rebild Kommune

Hvad er en sygeplejeklinik?
Sygeplejeklinikkerne er et af Rebild Kommunes tilbud om
sygepleje og benyttes af borgere, der er visiteret til Sygepleje.
Når du tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik, undgår du
ventetid på sygeplejen. I stedet kan du aftale en tid til besøg i
en af sygeplejeklinikkerne, som du kender det fra lægen og
tandlægen.
I sygeplejeklinikkerne kan du modtage den samme sygepleje
som hos hjemmesygeplejen, og på klinikkerne møder du ofte
den samme sygeplejerske.
Hvem må komme i en sygeplejeklinik?
Sygepleje bliver tildelt efter henvendelse fra sygeplejen, egen
læge, speciallæge, vagtlæge, sygehus eller andre tværfaglige
samarbejdspartnere.
Sygeplejen foregår som udgangspunkt i sygeplejeklinikkerne.
Hvis sygeplejersken vurderer, at du ikke kan komme i en
klinik, vil du modtage besøg af en sygeplejerske i eget hjem.
Hvad kan du få hjælp til i en sygeplejeklinik?
I sygeplejeklinikken kan du bl.a. få hjælp til:
• Medicindispensering
• Måling af værdier
• Sårbehandling
• Udmåling til kompressionsstrømper
• Øjendrypning
• Injektioner
• Samtaler omkring sygdom og forebyggelse

Hvad skal du selv sørge for?
• Du skal selv kontakte sygeplejeklinikken for at bestille en
tid, og også hvis du bliver forhindret i at møde til det
aftalte tidspunkt.
• Du skal medbringe din egen medicin og evt. andre
sygeplejeartikler.
• Du skal selv sørge for transport til og fra sygeplejeklinikken.
Hvor skal jeg møde op?
Der er 9 sygeplejeklinikker i Rebild Kommune, så du har
mulighed for at vælge en tæt på dig.
Der findes en sygeplejeklinik på følgende ældrecentre:
• Nørager Sundhedshus
• Rørbæk Ældrecenter
• Haverslev Ældrecenter
• Suldrup Ældrecenter
• Øster Hornum Ældrecenter
• Støvring Ældrecenter
• Skørping Ældrecenter
• Bælum Ældrecenter
• Terndrup Ældrecenter
Personale
Du vil på sygeplejeklinikkerne altid blive behandlet af en sygeplejerske.

Kontakt
Sygeplejeklinik

Adresse

Telefonnummer

Nørager
Sundhedshus
Rørbæk
Ældrecenter
Haverslev
Ældrecenter
Suldrup
Ældrecenter

Jernbanegade 5
9610 Nørager
Engparken 1A
9500 Hobro
Dahlsensvej 18
9610 Nørager
Himmerlandshave 1
stue 59
9541 Suldrup
Birkehøjvej 10,
9530 Støvring
Buderupholmvej 57
9520 Skørping
Møllevangen 1
9574 Bælum
Skørpingvej 5A
9575 Terndrup
Mastruplundvej 2L
9530 Støvring

99 88 92 22

Øster Hornum
Ældrecenter
Skørping
Ældrecenter
Bælum
Ældrecenter
Terndrup
Ældrecenter
Støvring
Ældrecenter

99 88 84 76
99 88 84 95
99 88 91 28

99 88 85 70
99 88 86 57
99 88 91 35
99 88 86 07
99 88 93 20
99 88 91 21

Med venlig hilsen
Sygeplejen i Rebild Kommune

