HJEMMESYGEPLEJE
Længst Muligt I Eget Liv

Længst Mulig I Eget Liv
Ligesom i den øvrige del af
Fredericia Kommunes plejeog sundhedstilbud, har Hjemmesygeplejen fokus på at
styrke dig i at leve et aktivt
og uafhængigt liv så længe
som muligt
– Længst Muligt I Eget Liv.
Formålet er, at du til enhver
tid får den sygepleje og
behandling du har brug for,
men samtidig får støtte til at
kunne takle din nye situation
med evt. sygdom og behandling, så du kan komme til at
klare dig bedst muligt igen.
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Det betyder, at vi målrettet
arbejder på, at du, så længe
det er muligt, selv kan f.eks.
tage dine støttestrømper af
og på, dryppe dine øjne, klare
kateter- og stomipleje, tage
din medicin osv.
Sammen med dig og din læge
vil sygeplejersken løbende
vurdere dit behov for behandling og støtte.

HVAD KAN JEG
FÅ SYGEPLEJE TIL?

Sygepleje kan være en del af
et kort- eller længerevarende
behandlingsforløb, i forbindelse med handicaps, kronisk
eller akut opstået sygdom. Der
ydes også sygepleje til døende
borgere, der ønsker at dø i
eget hjem.

Du kan få sygepleje
efter behov eller ordination
til f.eks.:

• Undersøgelser
og behandlinger
• Sygdomsrådgivning
og -vejledning
• Rehabilitering
• Hjælp til medicin
• Støtte til smertebehandling
• Pleje ved alvorlig sygdom
• Sår-behandling
• Sondemad
• Stomipleje
• Pleje af katheter og dræn
• Hjemmedialyse
• Ernæringsog væskeindsatser
• Sundhedsfremme
og forebyggelse
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HVORDAN
FÅR JEG SYGEPLEJE?

Du kan få sygepleje efter
henvisning fra din læge eller
fra sygehuset. Hvis du selv
oplever at få behov for hjemmesygepleje, skal du kontakte
din læge.
Du er dog altid velkommen til
at kontakt Plejens Administration, for at høre hvordan du
får bevilget hjemmesygepleje.
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HVEM SAMARBEJDER
HJEMMESYGEPLEJEN
MED?

Alle medarbejdere i hjemmesygeplejen har tavshedspligt
omkring alt hvad de får kendskab til omkring dig og din
situation. Sygeplejersken har
dog pligt til at videregive informationer omkring din behandling til den ordinerende læge.
Den sygepleje du modtager, og de observationer der
gøres i forbindelse hermed,
dokumenteres i et elektronisk
omsorgssystem.

Oplysningerne er kun tilgængelige for de medarbejdere,
der yder sygepleje hos dig,
og videregives kun til samarbejdspartnere efter aftale med
dig i hvert enkelt tilfælde. Du
har til hver en tid ret til selv at
få at vide, hvad der dokumenteres omkring den sygepleje
du modtager. Spørg sygeplejersken hvordan du får aktindsigt eller adgang til din sygeplejejournal.
Du er selvfølgelig selv den
vigtigste samarbejdspartner
for hjemmesygeplejen, når

den pleje og behandling du
har behov for skal tilrettelægges. Men hjemmesygeplejen
samarbejder også med de
pårørende, som du ønsker
inddraget i dit sygdoms- og/
eller behandlingsforløb. Dels
i forhold til støtte og opbakning til at håndtere jeres fælles situation bedst muligt. Og
med forventning om at dine
pårørende tager sig af praktiske gøremål, som f.eks. at
hente medicin på apoteket,
aflevere urinprøver hos lægen
eller flytte møbler i dit hjem.

5

Hvordan tilrettelægges
besøgene i mit hjem?
Sygeplejerskens besøg tilrettelægges i samarbejde med
dig. Da sygeplejen også har
akutte opgaver, kan vi ikke
love at være hos dig på et
nøjagtigt klokkeslæt.
Vi aftaler derfor et tidsrum på
ca. 2 timer, indenfor hvilket du
kan forvente besøg.
Husk at melde afbud hvis du
er nødt til at ændre planer!
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For at sygeplejersken kan
udføre arbejdet i dit hjem

godt og sikkert - både for dig
og for sygeplejersken - kan
det være nødvendigt, at du
flytter rundt på møbler eller
ting. Sygeplejen arbejder efter
de samme arbejdsmiljømæssige regler og retningslinjer
som hjemmeplejen i øvrigt,
og har også pligt til at sikre, at
de hygiejniske forskrifter for
behandlingen overholdes. På
et af de første besøg vil sygeplejersken snakke med dig
om, hvad der evt. skal til, for
at arbejdet kan udføres godt
og sikkert i dit hjem.

HVAD GØR JEG, HVIS JEG
IKKE ER TILFREDS MED
MIN SYGEPLEJE?
Hvis du oplever problemer
i forhold til den sygepleje
du modtager, skal du først
tage det op med de(n)
sygeplejerske(r) der kommer
hos dig, så I sammen kan
finde en løsning.

Hvis du oplever generelle
problemer, som ikke kan løses
i samarbejde med sygeplejersken, kan du henvende dig
til ledelsen pr. brev, mail eller
telefon via.

Plejens Administration
Danmarksgade 4 1.tv
7000 Fredericia
admpleje@fredericia.dk
Telefon: 7210 7373
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Kontakt

Telefon 7210 7373
(Åben hele døgnet)

I KOMMUNENS
ÅBNINGSTID

UDENFOR KOMMUNENS
ÅBNINGSTID

Mandag – Onsdag
Torsdag
Fredag

Ved akutte problemer eller
ændringer kan de videregive
Kl. 8-15 besked og sætte dig i forbinKl. 8-17 delse med den sygeplejerske,
Kl. 8-14 der er på vagt.

passes telefonen af kontorpersonale i Plejens Administration, som kan videregive besked
og sætte dig i forbindelse
med sygeplejen.

passes telefonen af kontorpersonale på Fredericia
Brandstation.

