
NYOPERERET

Trolle Care for dig,  
der skal OPERERES

– der skal ikke så meget til



Operationspakken 
Hurtigt og trygt på benene igen.

Der er travlt på landets hospitaler, og de  
fleste af os bliver hurtigt udskrevet, når  
vores operation er overstået. Ofte så hurtigt, 
at vi kan føle os usikre og famlende, når vi 
er hjemme igen. Der kan være spørgsmål, 
der trænger sig på; det opererede område 
kan føles underligt – det kan fx gøre ondt 
eller bløde – eller der kan være behov for 
praktisk støtte og hjælp i den første tid.  

Heldigvis kan Trolle Care hjælpe med det 
hele. Med vores Operationspakke får du 
nemlig tre besøg af en erfaren sygeplejerske 
i dit eget hjem i tiden efter din operation og 
kompetent telefonisk støtte og vejledning. 

Operationspakken koster 3.500 kr.  
Med den får du tilknyttet en fast  
sygeplejerske i hele perioden efter  
din operation, som hjælper med alt,  
du har brug for  

– herunder sygepleje med rens af sår,  
skift af forbinding og hjælp til bad og alm. 
hygiejne, hvis du ikke er selvhjulpen; gode 
råd og vejledning om smertebehandling, 
kost, væskeindtag og mobilitet samt  
fjernelse af sting, clips og agraffer, så du 
slipper for at skulle møde op hos læge eller 
på sygehus for at få det gjort.



Sygepleje og praktisk hjælp 
Vi kommer til dig, når det passer dig

Vi tilrettelægger alle tre besøg, så de 
harmonerer med dine aktiviteter og evt. 
arbejdstider. Og vi kommer også gerne på 
din arbejdsplads, hvis det er den løsning, 
der fungerer bedst for dig. 

Igennem hele forløbet har du også adgang 
til telefonisk støtte og rådgivning fra din 
faste sygeplejerske.

De tre besøg er fastlagt, så de passer til 
forløbet efter en operation:  

Første besøg:   
Den dag, du kommer hjem.

Andet besøg:   
Tre dage efter din operation. 

Tredje besøg:   
Den dag, hvor sting/clips/agraffer  
skal fjernes, og evt. hjælpemidler  
skal returneres.



KONTAKT  

– der skal ikke så meget til

Vi er mennesker,  
der passer på mennekser

KONTAKT OS PÅ TELEFON 7027 2034

Strandvejen 130 · 2900 Hellerup · Tlf.: +45 7027 2034

Bemærk, at dette forløb kan være dækket af din sundheds- eller  
ulykkesforsikring. Spørg dit forsikringsselskab.

Trolle Care er professionelle sygeplejersker, 
der arbejder i hele landet og på alle tider af 
døgnet, hele året rundt. Vi har alle mindst 
10 års erfaring med omsorg og sygepleje, 
og uanset hvad du har brug for, kan vi 
tilrettelægge et forløb, der støtter op om 
dig og hjælper dig tilbage til det, du kom 
fra. Eller videre. 

Trolle Care arbejder og dokumenterer  
efter retningslinjer fra Styrelsen for Patient- 
sikkerhed. Vi samarbejder med både 
offentlige og private hospitaler såvel som 
med den kommunale hjemmesygepleje,  
og alle medarbejdere er selvfølgelig 
lovpligtigt forsikret.

Bestil din Operationspakke, så snart du 
kender datoen for din operation.  
Pris: 3.500 kr.

Du er også meget velkommen til at ringe, 
hvis du bare har spørgsmål.
Eller læs mere på trollecare.dk 


