
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sundhedsklinikken er placeret på Lokalcen-
ter Åbygård. Kingosvej er beliggende  mel-
lem H.C.Andersensvej og Chr. Winters vej.      

 
Der er indgang fra begge veje. Og mulighed 
for gratis parkering på begge sider. 
 
Bus nr. 12 stopper i nærheden af lokalcente-
ret. 
                                                    
Vi gør opmærksom på, at du selv skal betale 
evt. transport til sundhedsklinikken. Der kan 
søges telebus. 

 
Område Midt 
Grønnegade 10 
8000 Århus C 

www.aarhus.dk/omraademidt 
E-mail: omraade-midt@mso.aarhus.dk 

 

Beliggenhed 

 

 
Åbningstider på hverdage: 

• Besøg efter aftale  kl. 08.15-15.00 

    

  

Kontakt: 

• Tlf. nr.   41854273 

 
Træffes vi ikke så ring til: 

• Linjen på tlf.                      87 131600 

 
 
Husk at melde afbud: 
Hvis du ikke har meldt afbud, ringer vi til 
dig pr. tlf. Ved mistanke om at der er no-
get galt, kontaktes dine pårørende. 

 

Åbningstider 

Aug. 2019 



 

Kære Borger 

 

I sundhedsklinikken i Åbyhøj, arbejder vi med 
sundhedsfremme, samt forebyggelse og be-
handling af sygdom. 

 

Formålet er at afhjælpe helbredsmæssige 
problemer og at inspirere til et aktivt liv. 

 

Med venlig hilsen 

              

                     Personalet i sundhedsklinikken. 

 

 

 

Mit liv er mit ansvar - 

                   

                 Men jeg kan altid bruge lidt hjælp. 

Sundhed 

 
 
Kan du få udført sygeplejeopgaver som: 
 

• Sår behandling 

• Kompressionsbehandling 

• Medicindosering 

• Medicinske injektioner 

• Læge ordineret blodtryksmåling, og blod-
sukkermåling. 

• Kateterpleje og skift. 
 
Når du kommer i sundhedsklinikken møder 
du på din vej, andre mennesker. Du har mu-
lighed for, at besøge lokalcenterets cafè og 
andre tilbud. 
Vi arbejder tæt sammen med Forebyggelses 
konsulenten, som har viden om og kan hen-
vise til lokalcenterets mange aktiviteter. 

Troværdighed 

Hvem kan komme 

Lokalområdets borgere: 

• Som har brug for lægeordineret be-
handling. 

• Alle uanset alder kan modtage hjælp til 
sygepleje. 

• Det er gratis, tilbuddet afhænger af en 
konkret vurdering af dit behov. 

• Henvisning er ikke nødvendig. 

På sundhedsklinikken 

Respekt Engagement 

Personale 

Hvis du har brug for sygepleje, tilbyder vi det 
som udgangspunkt i sundhedsklinikken. 
 
Du møder en sygeplejerske, 
som har nært samarbejde med andre fagper-
soner i lokalcentret, med specialviden inden-
for træning og aktivitet, demens, sårpleje, 
kost og vandladningsproblemer. Rådgivning 
og vejledning, vil foregå i nært samarbejde 
med følgende samarbejdspartnere: 
 

• hjemmeplejen 

• ergo- og fysioterapeuter 

• aktivitetspersonale 

• ernæringsassistenter 

• praktiserende læger og speciallæger 

• hospital 

• Lokalpsykiatrien 

• Sundhedscentret , som har en række gra-
tis tilbud i forhold til livsstilsændringer—
som fx motions- og kostvejledning, vægt 
tab, rygestop osv. 


