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Sygepleje
Kvalitetsstandard for sygepleje til hjemmeboende borgere efter Sundhedslovens § 138

Indledning 
Her kan du læse om Gribskov Kommunes 
tilbud om sygepleje til dig. Du kan læse 
om, hvem der kan modtage sygepleje, 
hvad du kan forvente af os, og hvad vi 
forventer af dig.  
Gribskov Kommune tager afsæt i, at vi 
hver især har ansvar for os selv og vores 
familie, og at alle ønsker at klare sig selv 
bedst og længst muligt. 

 
Hvem kan modtage sygepleje? 
Du kan modtage sygepleje, når du har en 
henvisning til sygepleje fra din læge, 
speciallæge, 1813, hospital eller anden 
kommune. Du skal have fast bopæl eller 
opholde dig i Gribskov kommune. Du kan 
også selv kontakte Gribskov Kommune, 
hvis du har behov for sygepleje. 
Kommunen vil så hjælpe dig med at finde 
ud af, hvilken hjælp du kan modtage.  
 
Hvordan modtager jeg sygepleje? 
Når Sygeplejen modtager henvendelse 
om, at du har behov for sygepleje, 
kontakter Sygeplejen dig for at lave 
aftale. Det er Sygeplejen, der foretager 
en vurdering af dit sygeplejebehov i 
samarbejde med dig og eventuelt den 
læge, der har henvist dig. Som 
udgangspunkt leveres sygeplejen i 
kommunens sygeplejeklinikker. 
 
 

Hvad kan jeg modtage og hvor 
længe? 
Omfanget og varigheden af sygeplejen 
afhænger af din konkrete situation, af 
sygeplejepersonalets og lægens faglige 
vurderinger samt af, hvor meget du selv 
bliver oplært i at udføre. 
 
Sygeplejen vil løbende blive tilpasset dine 
behov. 

 
Hvem leverer sygeplejen? 
Din sygepleje leveres af Gribskov 
Kommunes Helhedspleje. I nogle tilfælde 
leveres sygepleje af din 
hjemmeplejeleverandør. Sygepleje 
udføres af sygeplejersker eller social- og 
sundhedsassistenter. Du kan også møde 

Formålet med sygepleje
Formålet med sygepleje er at 
helbrede, forebygge og lindre følgerne 
af sygdom, lidelse og funktions-
begrænsning samt bevare og fremme 
sundhed og livskvalitet. Sygeplejen 
skal skabe sammenhæng og kvalitet i  
dit sygdomsforløb – både i kroniske og 
akutte forløb.

Sygepleje omfatter
Alle indsatserne omfatter en 
sygeplejefaglig udredning, 
behandling, stillingtagen til en mulig 
sundhedspædagogisk indsats, 
evaluering og dokumentation.

Sygepleje kan for eksempel være: 
• Sårbehandling 
• Kompressionsbehandling 

(bandager) 
• Hjælp til medicinhåndtering 
• Injektioner 
• Opfølgning i forbindelse med 

kronisk sygdom, f.eks. kontrol af 
blodtryk eller vejledning 

• Skift af blærekateter 
• Intravenøs (IV) behandling 

Sygeplejepersonalet har fokus på at 
gøre dig så selvhjulpen som muligt. 
Det vil sige, at personalet arbejder 
målrettet på, at du selv bliver i stand 
til f.eks. at dryppe dine øjne, tage din 
medicin og tage 
kompressionsstrømper af og på. 
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sygeplejestuderende og assistentelever, 
ligesom enkelte sygeplejeopgaver kan 
varetages af social- og 
sundhedshjælpere, der er oplært til 
opgaven. 
 
Hvor leveres sygeplejen? 
Sygepleje leveres som udgangspunkt i en 
af kommunens sygeplejeklinikker. Du kan 
ikke vælge at få sygepleje leveret i 
hjemmet, hvis Sygeplejen vurderer, at du 
kan modtage indsatsen i sygeplejeklinik. 
 
Vurderer Sygeplejen, at du ikke kan 
komme i en af sygeplejeklinikkerne, 
modtager du sygeplejen i dit hjem.  
 
Sygeplejen informerer dig om, hvilke krav 
dit hjem skal leve op til, så det opfylder 
de gældende arbejdsmiljømæssige krav 
omkring arbejdets udførelse. 
 
Hvad koster sygepleje? 
Sygepleje er gratis, og der er 
sygeplejeprodukter i klinikken. Du skal 
dog selv anskaffe medicinæsker, hvis du 
får hjælp til medicindosering. Du skal 
også selv medbringe din medicin og 
eventuelle cremer og salver.  
Du skal selv sørge for transporten til og 
fra sygeplejeklinikken. 
 
Hvad forventer vi af dig? 
Du skal kende de forventninger, vi har til 
dig, da vi ønsker, at du oplever et godt 
samarbejde med os. 
 
Når sygeplejen modtages i 
sygeplejeklinik, forventer vi, at du: 
 Selv medbringer den ordinerede 

medicin, doseringsæsker eller andet, 
der er aftalt. 

 Giver besked, hvis du ikke kan komme 
til den aftalte tid i klinikken. 

 
Når sygepleje modtages i dit eget hjem, 
forventer vi, at: 

 Du er hjemme, når Sygeplejen 
kommer. 

 Du giver besked, hvis du er forhindret 
i at modtage sygepleje eller ikke har 
behov for sygepleje den aftalte dag. 

 Adgangsforholdene er i orden, for  
eksempel med synligt husnummer og 
lys ved hoveddøren 

 Du samarbejder omkring de 
arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets 
udførelse, så arbejdet kan udføres 
sikkerhedsmæssigt og 
sundhedsmæssigt forsvarligt 

 Der ikke har været røget i de rum, 
hvor aktiviteterne udføres, 20 
minutter før det planlagte tidspunkt 
for sygeplejens udførelse. Der skal 
luftes ud, inden sygeplejen 
påbegyndes 

 Der ikke er husdyr til stede i de rum, 
hvor aktiviteterne pågår 

 
Dertil forventer vi, at du samarbejder 
aktivt med sygeplejen for at sikre en 
effektiv behandling. 
 
Vi forventer, at du er indforstået med, at 
Sygeplejen er forpligtet til at sikre, at du 
ikke er i fare, hvis personalet ikke kan 
komme i kontakt med dig eller pårørende 
ved et aftalt besøg. I sådanne tilfælde 
kan det blive nødvendigt at tilkalde 
låsesmed for din regning. 
Ved manglende fremmøde i klinikken vil 
vi også undersøge baggrunden – i første 
omgang ved at kontakte dig telefonisk.  
 
Udebliver du fra sygeplejeklinikken, eller 
er du ikke hjemme tre gange i træk uden 
at have givet Sygeplejen besked, bliver 
indsatsen afsluttet efter aftale med din 
egen læge.  
 
Tavshedspligt 
Personalet har tavshedspligt. 
 
Lovgrundlag 
Sundhedslovens § 138.
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Information
Du kan se denne kvalitetsstandard og Gribskov Kommunes øvrige kvalitetsstandarder 
på kommunens hjemmeside www.gribskov.dk/kvalitetsstandard. 

Du kan få mere at vide om sygepleje ved at kontakte Borgerservice på telefonnr. 
72496000, som viderestiller dig til rette medarbejder.

Du kan også skrive til Gribskov Kommune via digitalpost på www.borger.dk

Center for Sundhed og Omsorg
Visitationen
Tlf.: 7249 6000
e-mail: Sundhedogomsorg@gribskov.dk
www.gribskov.dk

Godkendelse
Kvalitetsstandarden er godkendt af Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 29. 
november 2022.
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