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Sygeplejeklinikker

I Københavns Kommune får du som ud
gangspunkt sygepleje i lokale sygepleje
klinikker. Sygeplejeklinikkerne er for dig, 
der er fysisk og psykisk i stand til selv at 
komme hen til klinikken. 

I sygeplejeklinikken vil du modtage syge
pleje i professionelle omgivelser med et 
højt hygiejnisk og fagligt niveau. Klinikker
ne er bemandet med sygeplejersker og  
du vil ofte møde den samme sygeplej erske 
fra gang til gang.

Vi tilbyder
Sygeplejeklinikkerne udfører  
alle kommunens sygeplejeopga
ver, fx behandling og oplæring 
inden for:

• Sårbehandling
• Medicin/injektioner
• Antabusbehandling
• Kompressionsbehandling
• Ernæring/sondeernæring
• Drænpleje
• Stomipleje
• Kateterpleje
• Blodtryk
• Inkontinens
• Diabetes

Vi har stor viden om kommunens 
samlede tilbud og kan rådgive 
dig i forhold til dine behov.

Henvisning
Du kan blive henvist til den kom
munale sygepleje af din praktise
rende læge, speciallæge eller 
af en hospitalslæge, når du fx 
bliver udskrevet fra indlæggelse 
på hos pitalet eller har modtaget 
 ambulant behandling. Du kan 
også selv henvende dig til visita
tionen på telefon 3366 3366. 

Tidsbestilling og afbud
Når du er blevet henvist til syge
plejeklinikken, vil du blive kon
taktet, så du kan aftale tid med 
klinikken. Klinikken har typisk 
åben kl. 815 på hverdage og i 
øvrigt efter nærmere aftale med 
klinik sygeplejersken. Nogle klinik
ker har åben i weekender. 

Bliver du forhindret, skal du mel
de afbud til klinikken så tidligt på 
dagen som muligt.

Transport
Du skal selv sørge for transport til 
og fra sygeplejeklinikken, og der 
gives ikke tilskud til transport.

Gratis behandling
Sygepleje er gratis, og det er syge   
plejeartikler i sygeplejeklinikker
ne også, fx til pleje af sår. Du skal 
selv medbringe din medicin, dine 
medicinæsker og lægeordineret 
creme.

Vi glæder os til at se dig.

I klinikkerne vil du få større frihed 
og fleksibilitet til at planlægge din 
dagligdag, da du ikke skal vente 
på, at sygeplejen kommer hjem til 
dig. Behov for sygepleje kan der
for godt passe sammen med 

et liv på arbejdsmarkedet og et 
aktivt seniorliv. Vi har sygepleje
klinikker i hele byen og du kan få 
sygepleje i den klinik, som passer 
bedst til din hverdag. 



Sygeplejeklinikker             

Sundheds- og  
Omsorgsforvaltningen  
2022

Amager
Sygeplejeklinik   
Amager
Hans Bogbinders Alle 3, 
opgang 7, 2. sal
2300 København S 
Hverdage: kl. 815
Telefon: 3530 2300 

Sygeplejeklinik 
 Sundparken
Sundparken 17
2300 København S
Hverdage: kl. 815
Telefon: 3530 2300

Vesterbro/ 
Kgs. Enghave
Sygeplejeklinik 
 Vesterbro/Kgs. Enghave
Vesterbrogade 121 
1620 København V 
Hverdage: kl. 912
Telefon: 8220 5272

Valby
Sygeplejeklinik 
 Langgadehus
Valby Langgade 97 
2500 Valby 
Hverdage: kl. 814 
Telefon: 8256 1780

Østerbro
Sygeplejeklinik 
 Sundhedshus Østerbro 
Randersgade 60, 1. sal
2100 København Ø 
Hverdage: kl. 815 
Telefon: 3530 2640  

Indre By
Sygeplejeklinik  
Indre By
Rosengade 3
1309 København K
Hverdage: kl. 815
Telefon: 2710 2030

Bispebjerg/ Nørrebro
Sygeplejeklinik 
 Dortheagården
Frederiksborgvej 77 
2400 København NV
Hverdage: kl. 814
Telefon: 2689 5182

Sygeplejeklinik 
 Mimersgade
Mimersgade 39                                                                        
2200 København N
Alle dage: kl. 814
Telefon: 2022 1531/ 
2022 1253

Sygeplejeklinik 
 Utterslevgård
Utterslevgård 20
2400 København NV
Hverdage: kl. 814
Telefon: 3046 1596

Sygeplejeklinik   
Guldbergs Have
Guldbergs Have 19, 1. Sal
2200 København N
Hverdage: kl. 814
Telefon: 4048 5163

Vanløse 
Sygeplejeklinik  
 Vanløse
Indertoften 10
2720 Vanløse                                                                                
Hverdage: kl. 815
Telefon: 3530 2510 /  
3530 2520

Brønshøj/Husum
Sygeplejeklinik  
Brønshøj/Husum
Husum Vænge 9 
2700 Brønshøj
Hverdage: kl. 815
Telefon: 3530 4650
Åbner i løbet af 2022


