Åbningstider:
Sundheds-og sygeplejeklinikkerne er åbne alle ugens hverdage
efter aftale i tidsrummet kl. 7:00-15:00 (åbningstider kan dog
variere fra klinik til klinik)
Hvis du har behov for at modtage sygepleje i klinik i weekenden,
aftales dette med sygeplejersken.
For aftale om tidspunkt for første besøg bedes du ringe til
vores sygeplejevisitation.
Tlf. 56 92 70 70, telefontid kl. 09:00-12:00.

Sundheds-og sygeplejeklinikker

•
•

•
•
•

Rønne Syd (Sønderbo)
Rønne Nord (Gartnervangen)
Allinge (Vestergade)
Nexø ( Møllevænget
Aakirkeby (Aabo)

Her planlægges hvilken sygeplejeklinik samt tid der passer dig
bedst at møde.
Øvrige tidspunkter for besøg i klinik aftales med sygeplejersken fra
gang til gang.
Hvis du er forhindret i at møde op til den aftalte tid i klinikken,
bedes du give besked på tlf. 56 92 70 70.

Transport:
Du skal selv sørge for transport til sundheds– og sygeplejeklinik.
Borgere, der er bevilget kompressionsstrømper i henhold til Serviceloven
§ 112, og som får taget mål til disse på sundheds– og sygeplejeklinik,
kan have ret til befordringsgodtgørelse. Spørg sygeplejersken om dette .

Center for Sundhed & forebyggelse
- afdeling sygeplejen

Rønne Syd (Sønderbo)
Curdtslund 2,
3700 Rønne

Benyt første indgang, klinikken er til venstre.

Rønne Nord

Gartnervangen 20,
3700 Rønne

Benyt hovedindgang, klinikken er til højre.

Sundheds-og sygeplejeklinikkerne er for dig, der kan modtage
sygeplejeydelser udenfor hjemmet.
For at modtage kommunal sygepleje skal du visiteres af egen
læge, speciallæge, hospitalslæge eller kommunens afdeling for
sygepleje.
Alle sygeplejeydelser vi leverer, kan som udgangspunkt udføres i
en af vores sygeplejeklinikker og har den fordel for dig, at du
undgår at sidde hjemme og vente på sygeplejersken.
Eksempler på sygeplejeydelser:

Allinge

Vestergade 3,
3770 Allinge

Benyt indgang på bagsiden af bygningen
og døren længst til venstre

Nexø

Møllevænget 1,
3730 Nexø

Benyt hovedindgang, klinikken er til venstre.

Aakirkeby (Aabo)
Doktorbakken 10,
3720 Aakirkeby

Benyt hovedindgang, følg skiltning til klinik til
højre.
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Sårpleje og behandling.
Vejledning i forebyggelse af sår.
Medicindispensering i egne æsker.
Blodtryk, puls og blodsukkermåling
Injektioner af lægeordineret medicin.
Skiftning og pleje af katetre
Skiftning af sonder.
Stomipleje og oplæring.
Vejledning og bevilling af inkontinensprodukter
Kompressionsbehandling med bandager.
Måltagning til bevilligede kompressionsstrømper.
Undervisning, vejledning og oplæring.

Også i Sundheds-og sygeplejeklinikkerne har vi fokus på at
gøre dig så aktiv og selvhjulpen i eget liv som muligt. Det vil sige
at vi målrettet arbejder på at du selv bliver i stand til fx at dryppe
øjne, tage din medicin, tage kompressionsstrømper på og af og
klare kateter og stomipleje.
I sundheds-og sygeplejeklinikkerne vil du opleve levering af
sygepleje i velindrettede og hygiejniske lokaler. Her vil du kun
møde få sygeplejersker og idet omfang det er muligt vil vi forsøge
at det er den samme sygeplejerske der følger dig.

