
 

Hvis du bliver indlagt 
 

 

 

Du skal være forberedt på, at det kan virke 

overvældende at blive indlagt, og at det kan 

tage tid at komme til kræfter igen. Specielt i 

den første tid efter en indlæggelse, er du 

ekstra sårbar. 

 

Du skal stille personalet spørgsmål, så du er 

velinformeret. Du kan evt. inddrage dine på-

rørende. Er der noget du ikke forstår, så 

spørg igen.  

 

Vel hjemme er det ekstra vigtigt, at du hur-

tigst muligt genoptager dit vante liv. Hvis du 

synes, at det er svært at komme til kræfter 

eller bevare det gode humør og gå på mod, 

så tal snarest med din læge.  

 
God bedring 

 

 

Overvejer du at søge om hjælp i en periode, 

kan du rådspørge Herlev Kommunes Visita-

tionsafdeling. De vil vejlede dig. 

 
Kontakt: Visitationen 

Telefon - 4452 6292  

Hverdage 9 til 14 - undtagen onsdag 



 

 

Undgå en unødvendig indlæggelse 

2012 

 

 

 

Sundhedsafdelingen 

H E R L E V K O M M U N E  



 

Du kan være på forkant 

 
 

 

En unødvendig indlæggelse kan f.eks. skyl-

des, at du er svimmel og falder, eller at du 

ikke får den mad, væske eller motion, du har 

behov for. Du kan have sygdomme, der be-

sværliggør din hverdag, eller du kan have 

svært ved din finde ud af din medicin.  

 

Sygdom eller svækkelse kan komme snigen-

de over tid, eller kan opstå uventet og plud-

seligt. I stedet for at blive indlagt, er det 

bedst, om du kan forblive derhjemme, hvis 

det er muligt. 

 

Du eller dine pårørende kan kontakte Sund-

hedsafdelingen for råd og vejledning i for-

hold til de spørgsmål eller overvejelser, du 

har i forhold til din hverdag (ikke akut). 

 

Er du over 75 år, kan du tilbydes et forebyg-

gende hjemmebesøg med en medarbejder, 

hvor du får lejlighed til at tale om din per-

sonlige generelle hverdagssituation (ikke 

akut). 
Kontakt:  

Seniorrådgivning og Forebyggende hjemmebesøg

 Telefon hverdage - 4452 6272 - 8.30 til 9.30  

Mail - forebyggendeteam@herlev.dk 



 

Du kan være særlig opmærksom 

 
 

 

Du skal reagere på tiltagende træthed, svæk-

kelse, nedsat balance eller svimmelhed, util-

pashed, tristhed og svigtende lyst til mad, 

som kan være tegn på sygdom.  

 

Hvis du undrer eller bekymrer dig, bør du 

kontakte din læge. Jo tidligere du reagerer, 

jo større chance har du for at undgå en unød-

vendig indlæggelse. Erfaring viser, at mænd 

ofte venter for længe.  

 

Det er en god ide, at gennemgå din samlede 

medicin med din læge regelmæssigt, samt få 

kontrolleret dit blodtryk og blodprøver mv. 

 
Kontakt: Din egen praktiserende læge 

 

Bliver du akut syg, kan du ringe til akuttele-

fonen eller vagtlægen. Du vil blive spurgt 

om dit cpr.nr., om du har feber, og om hvil-

ken medicin du tager. 

 
Kontakt: Vagtlægen 

Telefon  - 3869 3869 - klokken 16 til 8 

 

Kontakt: Akuttelefonen  

Telefon - 1813 - hele døgnet 


