
Sundhedsplejens 
Telefonvagt

i Region Midtjylland

Telefon 7020 8018                 
Træffes hver dag kl. 17.00 til kl. 19.00

– når du er i tvivl, og din egen sundhedsplejerske holder fri



Hvem kan ringe?

Alle småbørnsforældre i Region Midtjylland kan kontakte 
Sundhedsplejens Telefonvagt, hvis der opstår akutte 
problemer, hvor der er behov for vejledning og rådgivning 
af en sundhedsplejerske. 
 
Småbørnsforældre i Aarhus Kommune skal ringe til 
telefon 7020 8008

 
Hvem ringer du til?

Hos Sundhedsplejens Telefonvagt kan du få rådgivning af 
erfarne sundhedsplejersker, der til daglig er ansat i en af 
kommunerne i Region Midtjylland. 

Husk at have barnets cpr-nummer parat ved henvendelsen.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi kan f.eks. rådgive om: 

Amning
Modermælkserstatning 
Gråd, uro
Gylpen 
Rød numse
Trøske
Udslet og tør hud
Mad og måltider
Vitaminer
Forebyggelse af allergi 
Øjenbetændelse
Diarre og forstoppelse
Feber

Du er også velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, 
hvis noget er svært, og du er i tvivl om, hvor du kan søge 
hjælp.
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Sundhedsplejens Telefonvagt er et samarbejde 
mellem: Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, 
Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, 
Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, 
Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg Kom-
muner og Region Midtjylland.

www.sundhedsplejenstelefonvagt.dk

Bestilling af nye foldere:
Koordinator Marianne Sloth,
Regionalt Sundhedssamarbejde,
Regionshuset Viborg.
marianne.sloth@odder.dk


