Borgerens hjem som arbejdsplads
Kommunen har ansvaret for, at sygeplejerskerne ikke kommer til skade på arbejdet. Af den grund udarbejdes der arbejdspladsvurdering i hjemmet, og det kan blive aktuelt at
ommøblere og installere hjælpemidler i den periode, der
ydes sygepleje fx. plejeseng.
Borgeren bedes ikke ryge og husdyr skal være i lukket lokale, så længe sygeplejerskerne er i hjemmet.
Hvornår yder sygeplejerskerne sygepleje?
Sygeplejerskerne yder sygepleje alle ugens dage, døgnets
24 timer i hele kommunen året rundt.
I tidsrummet kl. 15.30 – 7.00 ydes, dog hovedsagligt akut
og livsvigtig sygepleje.
Kontakt til sygeplejerskerne
Borgeren henvises til sygeplejerskerne via den praktiserende læge, speciallæge, visitator eller sygehus.
Besøget planlægges efter en sygeplejefaglig vurdering og
evt. efter aftale med borgeren.
Sygeplejerskerne har kontor på:
Fjordly Plejecenter, 1.sal.
Borgmester Hansensvej 7,
5300 Kerteminde.
Sygeplejerskerne træffes i telefontid hverdage mellem
13.00-13.30 på tlf. 65151380. En telefontid som vi opfordrer
borgerne til at anvende.
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Hvad er sygeplejerskens rolle og arbejdsområde i Hjemmeplejen?
Sygeplejerskens rolle og arbejdsområde i Hjemmeplejen
har ændret sig gennem de senere år, idet:
•

Flere borgere udskrives tidligere fra sygehusene eller
behandles ambulant samt i eget hjem.

•

Flere borgere lever med en eller flere kroniske sygdomme.

•

Der er øget krav om sammenhæng i sundhedstilbud i
kommunen og på tværs af almen praksis/sygehus/
kommune.

•

Der er øget krav til dokumentation af sygeplejen.

•

Flere døende borgere ønsker at forblive i eget hjem
den sidste tid.

For at imødekomme udviklingen skal sygeplejerskerne:
•

Yde sygepleje på baggrund af specialiseret viden, observation, pleje og behandling.

•

Være tovholdere i de plejeforløb, hvor borgerens tilstand og sygdom løbende ændres og dermed sikre
varetagelsen af sygeplejeopgaverne i hjemmet og opfølgning på borgerens tilstand.

•

Medvirke til at skabe sammenhæng i pleje- og behandlingsforløb, så borgeren oplever at blive mødt
med høj faglig kvalitet og sikkerhed.

Hvilke sygeplejeopgaver varetager sygeplejerskerne?
•

Komplekse medicinadministrationer.

•

Sårpleje til vanskelige sår.

•

Sygepleje til alvorligt syge og døende i eget hjem.

•

Vejledning, rådgivning og oplæring af borgere og pårørende med akut eller kronisk sygdom (fx diabetes,
KOL, hjertesygdom, psykiske lidelser, alkoholmisbrug
og demens) med henblik sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

•

Vurdering af akutte situationer.

•

Undervisning og rådgivning af andre faggrupper .

•

Kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere
med henblik på pleje og behandling.

•

Dokumentation og kvalitetssikring af sygepleje.

Hvor yder sygeplejerskernes sygepleje?
Sygeplejerskerne vurderer og yder sygepleje til borgere i
eget hjem uanset alder og boform samt i kommunens sygeplejeklinikker og i Rehabiliteringsenheden.
Borgere der kan transportere sig selv, henviser vi ofte til en
sygeplejeklinik, der er tættest på borgerens hjem. I sygeplejeklinikkerne har borgeren mulighed for at aftale et bestemt
tidspunkt i dagstimerne.
Sygeplejeklinikkerne findes på følgende adresser:
Kerteminde: Aktivhuset, Vestergade 98, 1. sal.
Langeskov: Birkelund Plejecenter, Rørupvej 9.
Munkebo:

Sundhedens Center, Lindhøjvænget 1.

