
Ved uhelbredelig sygdom



Målet med denne pjece er at give information til 
borgerne i Hjørring Kommune, om hvilke muligheder 
man har som uhelbredelig syg. I det følgende er der 
en kort beskrivelse af de forskellige muligheder.

EGET HJEM
Ønsker man at være i eget hjem er der mulighed for at 
blive visiteret til hjælp fra hjemmeplejen og syge-
plejen, som er til rådighed døgnet rundt.

VEJLEDERE I PALLIATION
I Hjørring Kommune er der ansat vejledere i palliation. 
Det er sygeplejersker, som har en særlig viden om de 
problemer (fysisk, psykisk, socialt og åndeligt), der 
kan opstå ved uhelbredelig sygdom. Vejlederne kan 
træffes via afdelingernes telefonnumre.

SAMARBEJDSPARTNERE
Den kommunale sygepleje samarbejder med en 
række forskellige fagpersoner. Herunder Regionens 
Lindrende Team, fysioterapeut, ergoterapeut, præst, 
diætist, hjælpemiddelafdelingen, socialrådgiver, de 
praktiserende læger samt Kamillus (frivillig besøgs-
tjeneste for uhelbredeligt syge).

MIDLERTIDIGT OPHOLD
Hvis der opstår situationer, som gør det vanskeligt at 
være hjemme, er det muligt at komme på et tids-
begrænset ophold på et af kommunens ældrecentre, 
mod egenbetaling, svarende til udgiften for kost og 
logi. Der kan rettes henvendelse til visitationen eller 
vagthavende sygeplejerske herom.

SYGEHUSINDLÆGGELSE
Hvis der opstår situationer, som nødvendiggør ob-
servation og behandling på sygehus, kan der aftales 
ind-læggelse via egen læge/vagtlæge.



HOSPICE
Hvis der opstår situationer, som ikke kan løses i eget hjem eller på en af 
de midlertidige pladser, kan der ansøges om ophold på hospice. Hospice 
tilbyder midlertidig ophold til: aflastning, symptomlindring og rehabili-
tering.

Desuden kan der ansøges om ophold til livets afslutning. Ophold på 
hospice er gratis. Henvendelse herom til kommunens sygeplejersker, 
Regionens Lindrende Team eller egen læge.
 
TERMINAL BEVILLING
Ved uhelbredeligt sygdom er der mulighed for at søge om terminalbe-
villing gennem egen læge eller sygehuslæge, hvilket gør at receptpligtig 
medicin er gratis (sundhedslovens § 148). Desuden kan der søges om til-
skud til dækning af egenbetaling af ernæringspræparater på grøn recept 
(servicelovens §122).

PLEJEORLOV
For personer der ønsker at passe en nærtstående, som ønsker at dø i 
eget hjem, er der mulighed for at søge plejeorlov (servicelovens § 119).

Ansøgningsskema findes på Hjørring Kommunes hjemmeside, hvor det 
udfyldes og printes ud: https://www.borgeronline.dk/860/kb0955ff
 » Skema underskrives af ansøger og plejemodtager.
 » Lægelig dokumentation for plejemodtagers aktuelle  

helbredssituation (forventet kort restlevetid)

Ovenfor nævnte dokumenter sendes i udfyldt stand til: Ålborgvej 94 C, 
9800 Hjørring eller via mail til: sygeplejen@hjoerring.dk – mærket ”Pleje-
orlov”

I tilfælde af længerevarende ophold (2 uger) på hospice, hospital, ældre-
center og lignende er den nærtstående forpligtet til at give besked til 
den person som har bevilget plejeorlov.



Telefonliste

Visitationen:      72 33 55 00

Sygeplejen hverdage kl. 8.00-15.00:  72 33 64 00

Uden for sygeplejens telefontid: 

Afdeling Nord:     72 33 51 40
Afdeling Syd:      72 33 64 00
Afdeling Vest:      72 33 54 30

Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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