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Sygepleje

Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål
• At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og
faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis
Center for Støtte og Vejledning og Leverandør
• At borgeren tilbydes sygepleje, træning, støtte eller
hjælp med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren kan genskabe færdigheder eller vedligeholde disse.
• At borgeren motiveres til at være aktiv i daglige gøremål, så egne ressourcer, i videst muligt omfang, medinddrages i aktiviteternes udførelse.
• At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende
og forebyggende aktiviteter.
• At borgeren oplever, at indsatsen, i videst muligt omfang, tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og
hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes.

Jeg har været glad for at møde den
samme sygeplejerske i mit behandlingsforløb i sygeplejeklinikken
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Formål med sygeplejen
• At forebygge sygdom
• At fremme sundhed
• At yde sygeplejefaglig pleje og behandling
• At yde rehabilitering
• At yde palliativ indsats
• At skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng i patientforløb
Et af formålene i Sundhedsloven er at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af region og
kommune. Dette understøttes bl. a. ved, at den enkelte sygeplejerske i kommunen er kontaktperson for
borgeren og dermed sikrer kontinuitet, kvalitet og
sammenhæng i borgerens kontakt med almen praksis, og det øvrige sundhedsvæsen.

Sygepleje i Lolland Kommune
Alle borgere, uanset boform, i alle aldre, med en
midlertidig eller kronisk sygdom, forskellige handicaps og/eller situationer, hvor døden er nært forestående, kan modtage sygepleje.
Sygeplejen leveres som udgangspunkt i hjemmet til
borgere, som pga. midlertidig eller varigt betydeligt
nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne er ude
af stand til at komme i sygeplejeklinikkerne.

Sygepleje
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Borgere, som er i stand til at transportere sig – enten ved eget transportmiddel eller via offentlige
transportmidler - modtager sygepleje på nærmeste
sygeplejeklinik – henholdsvis i Maribo eller Nakskov.
Sygeplejen er vederlagsfri for borgeren og leveres af
den kommunale sygepleje.
Der kan visiteres til sygepleje, hvis egen læge eller
sygehus ordinerer det, eller via Center for Støtte og
Vejledning

Sygepleje kan bl.a. indeholde
Forebyggende og sundhedsfremmende rådgivning,
vejledning og undervisning samt behandling i følgende indsatsområder:
Ernæring, Sondeernæring, Parenteralernæring.
Sårbehandling
Psykisk pleje og omsorg
Palliation, sygepleje ved alvorlig sygdom.
Rådgivning og vejledning til pårørende eller personer i borgerens netværk, til borgere med kroniske
lidelser.
Behandling og pleje ved udskillelse af affaldsstoffer, vedrørende urinveje, katheterpleje, skylning, dialyse, stomipleje.
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Observation af virkning og evt. bivirkning af given
behandling med henblik på tilbagemelding til ordinerende læge, undersøgelse, lægemiddeldispensering,
dosisdispensering og –administration.

Sygeplejeklinik
Der er mulighed for at modtage sygepleje, rådgivning og behandling på en af kommunens sygeplejeklinikker i Maribo eller Nakskov.
Det kan være:
• Kostvejledning.
• Medicindispensering i forbindelse med kredsløbslidelser.
• Sårpleje og –behandling.
• Injektioner og forskellige målinger.
Det kan være aktuelt at medbringe måleapparater,
udleveret medicin, salver, specielle forbindsstoffer
m.v.
Almindelige forbindsstoffer til pleje og behandling i
sygeplejeklinikkerne er gratis.
Borgere, som er i stand til at transportere sig, kommer i Sygeplejeklinikkerne ved egen eller offentlig
transport, Flexstur.
Se information på Lolland Kommunes hjemmeside, www.lolland.dk.
Tidspunkt for besøg aftales med en sygeplejerske evt. på Ældre & Sundheds telefon: 5467 7700
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Akutfunktion - Sygeplejen
Den kommunale Akutfunktion er et tilbud til Lolland
Kommunes borgere med en akut opstået og/eller
kendt sygdom, hvor unødig (gen)indlæggelse kan forebygges med en proaktiv sygeplejefaglig indsats.
Indsatsen sker i tæt samarbejde med sygehus, praktiserende læge og/eller anden ordinerende læge.
Akutfunktionen varetages af Sygeplejen i Lolland
Kommune og dækker borgere i plejeboliger, eget
hjem samt borgere på midlertidigt ophold.
Akutfunktionen kan kontaktes døgnet rundt – alle
ugens 7 dage – ved henvendelse på tlf. 54 67 77 00.

Kontaktsygeplejerske
Ved første besøg vil borgeren blive informeret om,
hvem der er kontaktperson i sygepleje- og behandlingsforløbet.

Hjælp med at søge bevillinger
Sygeplejersken kan være behjælpelig med at finde relevante sagsbehandlere i forbindelse med bevillinger.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven er gældende for medarbejdere, uanset hvor arbejdet udføres.
I forbindelse med første sygeplejebesøg udarbejdes en
arbejdspladsvurdering – APV. På foranledning har borgeren pligt til at sørge for rigtige og hensigtsmæssige
arbejdsredskaber og arbejdsforhold i hjemmet, herunder flydende sæbe og papir til håndhygiejne.
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Hygiejne
For at hindre smittespredning fra borger til borger og
fra borger til medarbejder, skal sundhedsmedarbejdere, der er i kontakt med borgere, deres udskillelser
eller deres nærmiljø, følge og overholde Sundhedsstyrelsens generelle infektionshygiejniske forholdsregler, herunder:
• Udføre korrekt håndvask/hånddesinfektion.
• Dagligt skift af arbejdsdragt, som skal være med korte
ærmer.
• Bruge relevante værnemidler som engangshandsker og
engangsplastforklæder.

Legitimation
Synligt ID-kort bæres af alle Lolland Kommunes
sundhedsmedarbejdere.

Det har været rart at have indflydelse på
tidspunkterne for klinikbesøgene, så de
har kunnet indpasses i mit hverdags- og
arbejdsliv
”Borger tilknyttet arbejdsmarkedet”
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Rettigheder og forpligtigelser
Sygeplejersken dokumenterer faglige notater i elektronisk omsorgsjournal i forbindelse med sygeplejen.
Dokumentationen sker i umiddelbar tilknytning til
den udførte opgave, således at borgeren er informeret og samtykker om de handlinger, der er udført,
såvel som de aftaler, der er indgået mellem borger,
læge, speciallæge og sygehus.
Det er vederlagsfrit at modtage sygepleje.

Klagemuligheder
Klager over autoriserede sundhedspersoners fejl i
behandlingen sendes til:
Patientklagenævnet
Frederiksborggade 15,
1360 København K.
Mail: pkn@pkn.dk
Henvendelse vedrørende opstart eller brug for yderligere sygepleje kan rettes til:
Center for Støtte og Vejledning,
Social & Arbejdsmarked,
Alle hverdage mellem kl. 08.00 og 09.00
Mail: SocialogArbejdsmarked@lolland.dk
Henvendelser vedrørende ordinerede og visiterede
sygeplejeydelser/-behandlinger kan rettes til Lolland
Kommunes sygeplejersker:
Ældre & Sundhed
Telefon 5467 7700 hele døgnet
Mail: aeldreogsundhedofficiel@lolland.dk
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Noter:

Sygepleje
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Se din omsorgsjournal hjemmefra
Som borger har du nu mulighed for at læse,
hvad sundhedsmedarbejdere og visitatorer
i Lolland Kommune skriver i din omsorgsjournal.
Læs mere om Borgerportalen på:
www.lolland.dk/borgerportalen

Godkendt af Team Ledelse
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