Favrskov Kommune
Skovvej 20 - 8382 Hinnerup
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Sundhedsklinikker i Favrskov Kommune

Sundhed tæt på dig

Du kontakter os direkte i vores
åbningstid pr. telefon.

•

Ligeledes skal du selv sørge for transporten til
og fra sundhedsklinikken.

Koster det noget?
Hjælpen i sundhedsklinikkerne er gratis, dog
skal du selv betale for evt. medicin.

Du henvises af din egen læge.

•

Hvordan kommer jeg til?

Pårørende til borgere med kronisk eller alvorlig
sygdom med behov for støtte og vejledning er
også velkommen til at besøge sundhedsklinikkerne.

Sundhedsklinikkerne er for alle kommunens
borgere, der har brug for lægeordineret sygepleje eller rådgivning omkring varetagelse af
egen sundhed.

Hvem kan komme?

I boksen til højre kan du se eksempler på, hvad
sundhedsklinikken kan hjælpe med.

Personalet består af sygeplejersker, der kan
hjælpe med både praktiske problemer og rådgivning. Sundhedsklinikken giver dig frihed til
at planlægge, hvornår du selv ønsker hjælpen.

Sundhedsklinikkerne i Favrskov Kommune er et
samlet tilbud, hvor du kan komme ind og få råd
og vejledning om at varetage din egen sundhed eller sygdomsmæssige problemer.

Sundhed tæt på dig

Du kan bestille tid ved at ringe til sygeplejerskernes vagtcentral på tlf. nr 8964 1414

• Lær at leve med kronisk
sygdom

• Fjernelse af sting

• Måling af blodsukker og –tryk

• Omlægning af støttebind

• Skiftning og pleje af kateter

• Hud- og sårpleje

Øvrige sygeplejeopgaver:

• Vejledning i inhalationer

• Skift af smerteplaster

• Antabusbehandling

• Injektion af medbragt medicin

• Dosering af medicin

Medicin:

• Motion

• Rygestop

Desuden er det muligt at lave individuelle
aftaler – både til hverdag og i weekenden.

Alle steder har åbent på hverdage mellem
kl. 11 og 12.

Hinneruplund
Herredsvej 16-18
8382 Hinnerup

Hinnerup:

Thorshøj
Kirkegade 8
8881 Thorsø

Thorsø:

Anlægget
Anlægsvej 50
8860 Ulstrup

Ulstrup:

Sundhedsteamet
Dalvej 1
8450 Hammel

Hammel:

Favrskov Sundhedscenter, Hadsten
Hovvej 76
8370 Hadsten

Sundhedsklinikkerne i Favrskov Kommune
ligger i Ulstrup, Thorsø, Hinnerup, Hadsten og
Hammel.

• Vandladningsproblemer

• Kost

Rådgivning og vejledning
omkring:

Hadsten:

Tæt på – men hvor og hvornår?

