
 

 

 
Åbningstider 
 
Klinikken er åben efter behov og mødetidspunktet  
bliver aftalt med dig. 
 

 
Ved udeblivelse uden afbud, to på hinanden følgende 
gange, afbrydes den aktuelle behandling. 
 

 
Kontakt  
 
Beliggenhed og telefonnummer 
 
Sygeplejeklinikken Langrode 
Langrode 15 H  
6200 Aabenraa  Telefon  2119 9157 
                 2119 8844 
 
Sygeplejeklinikken Rødekro  
Funkevej 9 A 
6230 Rødekro                          Telefon 7376 8846 
                7376 7377 
 
Sygeplejeklinikken Rønshave 
Rønshave Plejecenter 
Padborgvej 20A, Bov 
6330 Padborg                          Telefon 7376 8021 
 
 
Sygeplejeklinikken Tinglev 
Grønnevej42 
6360 Tinglev  Telefon 7376 8525 
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Sygeplejeklinikker 
Aabenraa Kommune 
 
 
 
 
 

 



Hvad er en sygeplejeklinik? 
 

Sygeplejeklinikken er en del af kommunens tilbud om sygepleje og 
kan benyttes af borgere, der er henvist til sygepleje af egen læge, 
speciallæge eller sygehus. 
 
Al sygepleje i Aabenraa kommune leveres som udgangspunkt i 
kommunens sygeplejeklinikker. 
Det er sygeplejerskerne, der vurderer, om behandlingen kan finde 
sted i sygeplejeklinikken, eller om sygeplejersken skal komme i 
borgerens eget hjem. 
 
I sygeplejeklinikken arbejder vi med sundhedsfremme samt fore-
byggelse og behandling af sygdom. 
 
Hvem skal komme i klinikken? 
 
Du skal benytte sygeplejeklinikken, når du kan: 
 

• Benytte eget køretøj, f.eks. bil, el-scooter eller cykel  
• Få kørelejlighed 
• Tage bussen 
• Gå 
 

Du har selv ansvar for 
 
• at medbringe og opbevare  medicin, medicinliste, æsker til  

medicin-dosering, visse sygeplejeartikler og lægeordineret sår-
plejemidler  

• at kontakte sygeplejeklinikken, hvis du er forhindret i at møde 
til aftalt tidspunkt 

• at sørge for transport til og fra sygeplejeklinikken 
 
Der er mulighed for at benytte Flextur- ordningen.  
 
 

 
 

Personale 
 
Sygeplejeklinikken er bemandet med 
• sygeplejersker, der kan håndtere sår, diabetes, medicin mm. 
• Kontinens - sygeplejersker på aftalte tidspunkter 
 
 
I sygeplejeklinikken kan du bl.a. få hjælp til: 
 
• Behandling af sår 
• Udredning af inkontinens 
• Vejledning om stomi  
• Måling af blodtryk og blodsukker 
• Injektioner som er ordineret af læge 
• Dosering af medicin som er ordineret af læge 
• Vejledning og rådgivning om diabetes 
• Måltagning til støttestrømper 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


