
KØBENHAVNS KOMMUNES 

HJEMMEPLEJE 
til ældre

4 ud af 5 vælger os

TRYGHED siden 1958
Når du vælger den kommunale hjemmepleje, vælger du tryghed. 

At få brug for støtte og hjælp kan være en stor forandring, ikke mindst fordi du åbner dit hjem for 
andre mennesker.

Mere end 6.000 borgere i København har valgt den kommunale hjemmepleje. Vi er dermed langt den 
største leverandør af hjemmepleje i København.  Vi har siden 1958 hjulpet ældre københavnere, der 
har behov for støtte og hjælp i hjemmet. Og vi er her stadig for at kunne støtte og hjælpe dig. Vi ønsker 
at give dig den håndsrækning, du har brug for i hverdagen, og vi arbejder for, at det ikke bare skal være 
trygt, men også en rigtig god oplevelse at åbne dit hjem og modtage støtte og hjælp fra os. 
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Gitte er social- og sundhedshjælper og har arbejdet 21 år i Københavns Kommunes Hjemmepleje. Hun har 
efteruddannet sig til demensvejleder og fungerer både som rådgiver for sine kollegaer og for pårørende til 
borgere med demens.

Jeg er meget glad for mit arbejde i hjemmeplejen. Jeg elsker at kunne gøre en forskel for dem, jeg kommer hos, og 
jeg kan gode lide at komme hos så mange forskellige mennesker. Nogle vil gerne snakke en masse, andre vil bare 
have min hjælp og har ikke brug for at snakke med mig. Jeg kan rigtig godt lide variationen. Jeg har også en del med 
de pårørende at gøre, og det er også spændende. Og så er jeg rigtig glad for mine søde og dygtige kollegaer.
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NÆRHED til dig 
Den kommunale hjemmepleje bor tæt på dig.

Vi arbejder i mindre grupper fordelt over hele byen. Når du får støtte og hjælp fra den kommunale 
hjemmepleje, vil du altid møde medarbejdere fra den samme hjemmeplejegruppe tæt på dig. Får du 
brug for hjælp hurtigt, kan vi være hos dig på kort tid. Vi bestræber os på, at det er få og kendte ansigter, 
der kommer i dit hjem. Du vil derfor opleve at få støtte og hjælp af en fast gruppe af medarbejdere. 

SAMARBEJDE med sygeplejen 
Vi koordinerer tæt med sygeplejen, og det er til din fordel.

Vi arbejder side om side med den kommunale sygepleje. Det er en fordel for dig. For det betyder, 
at det er helt naturligt for os at søge råd og vejledning hos en sygeplejerske. Og får du både hjemme-
pleje og sygepleje, kan du mærke, at vi går op i at skabe sammenhæng i hjælpen. Ofte vil hjælpere og 
sygeplejersker møde hinanden og tale sammen flere gange om ugen. Vi arbejder tværfagligt døgnet 
rundt, og det gør mange ting nemmere for dig. 

FLEKSIBILITET til gavn for dig
Vi tilpasser vores støtte og hjælp til dine behov. 

Når vi kommer i dit hjem, vurderer vi sammen med dig, hvad du har mest behov for støtte og hjælp til. 
Har et familiemedlem gjort rent hos dig, kan du fx blive ledsaget på en gåtur i stedet. 

Derudover er vi meget opmærksomme på, at både din fysik og psyke kan ændre sig med tiden, og at 
dit behov for støtte, hjælp og omsorg dermed også kan ændre sig. Det, der var den rigtige støtte i for-
året, er måske ikke længere det rigtige sidst på året. Det er vi altid meget opmærksomme på, og sam-
men kan vi bede en visitator om at komme på besøg og vurdere dine behov på ny. For din tryghed 
og tilfredsheds skyld.
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FAGLIGHED i højsædet
Vi har en høj faglighed og stor erfaring med at løse komplekse plejeopgaver.  

Vi deltager løbende i kompetenceudvikling og efteruddannelse. Fordi vi er mange ansatte i den kom-
munale hjemmepleje, har vi mulighed for at uddanne særlige ressourcepersoner på forskellige faglige 
områder. På den måde er vi altid opdaterede på emner som fx demens, rygproblemer, håndtering af 
medicin og det nyeste inden for hjælpemidler. Vi har også medarbejdere, som er særligt uddannede 
til at rådgive og vejlede pårørende til borgere med demens.

DET KAN DU få støtte og hjælp til
I Københavns Kommune får du støtte på baggrund af, hvad du selv kan klare, 
og hvad du har behov for støtte og hjælp til. 

I hjemmeplejen har vi fokus på, om du kan få nogle af de færdigheder tilbage, du har mistet. Så du igen 
kan klare nogle af opgaverne selv. Det hedder rehabilitering. Vi ved, at det giver livskvalitet at kunne 
selv. Og at ældre, der holder sig i gang, fungerer bedre både fysisk og psykisk og i sidste ende lever 
længere. Derfor er vores medarbejdere uddannet til at støtte dig i at være herre i eget hus. Det, du 
ikke kan klare selv, klarer vi sammen. 

Typisk tildelte ydelser
Vi kan støtte og hjælpe dig med en bred palet af opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp. 

Personlig pleje kan for eksempel være at:
– blive vasket
– tage tøj på og af 
– strukturere hverdagen
– smøre mad og spise 
– komme ud at gå tur.

Praktisk hjælp kan for eksempel være at:
– vaske op 
– gøre rent 
– komme ud med skrald
– rede seng og skifte sengetøj
– komme i banken, på posthuset og på apoteket.

Mindre sygeplejeydelser i hverdagen kan for eksempel være:
– Udlevering og støtte til at tage medicin
– Dryppe øjne og ører. 

Tilkøb af ekstra ydelser
Fra 2018 har du mulighed for at købe ekstra ydelser ud over det, du er visiteret til. Det kan fx være 
ekstra rengøring, et bad eller følgeskab på en tur.
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OM DEN kommunale 
hjemmepleje
Vi er mere end 1.200 faguddannede social- og sundhedsassistenter og social- 
og sundhedshjælpere.

Fem lokalområder
I den kommunale hjemmepleje er vi inddelt i fem lokalområder. Og hvert lokalområde er delt i et 
antal hjemmeplejegrupper. Når du får støtte og hjælp fra den kommunale hjemmepleje, vil det altid 
være af medarbejdere fra den samme hjemmeplejegruppe tæt på dig.

Identitetskort
Vi har alle et identitetskort med navn og billede, som vi viser dig, første gang vi besøger dig, eller hvis 
du beder om det. Vi har selvfølgelig også tavshedspligt. 

Læs mere om den kommunale hjemmepleje på 
www.hjemmeplejetilaeldre.kk.dk

Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Jens Vestergaard på 92 år fra Sydhavn er svagtseende og får dagligt hjælp med mad og med at læse post af 
kommunens hjemmepleje. Han får desuden hjælp til rengøring hver 14. dag. 

Jeg er glad for min hjælper. Jeg kan klare meget selv, men hun smører frokost og ser efter, at mit tøj er rent og 
sidder pænt. Hun hjælper mig også med min post. Jeg har fået hjælp af kommunen mange år, og det er trygt. Jeg 
kender de fleste ansigter og ved, at jeg kan regne med at få den hjælp, jeg har brug for.

Bente Bentsen på 90 år fra Østerbro får dagligt hjælp af den kommunale hjemme pleje til støttestrømper og 
øjendråber. Derudover får hun gjort rent hver 14. dag.

Jeg klarer rigtig meget selv, både indkøb og madlavning. Men min balance er ikke så god, så jeg har et nødkald 
om halsen. En lørdag for middag faldt jeg her i lejligheden og kunne ikke komme op. Men der gik kun meget kort 
tid, fra jeg havde trykket på nødkaldet, til personalet kom og hjalp mig. Det var endda en af mine faste social- og 
sund hedsassistenter, der kom. 

Inge-Lise Madsen på 94 år fra Sydhavnen tager på ind køb sammen med andre ældre en gang om ugen. 
Efter sygdom fik hun med støtte fra kommunen mod på at gå på gaden igen.

I dag har jeg overskud til selv at tage trapperne fra første sal. Sådan var det ikke for et par år siden, da jeg blev 
ramt af en blodprop. Jeg kunne nærmest ikke bevæge mig og var bange for at falde. Jeg fik støtte fra kommunen, 
både af min social- og sundhedshjælper Pia og en ergoterapeut. Nu kan jeg gå i aktivitetscenter og ud på egen 
hånd. Det er dejligt, for så oplever jeg nyt og får nye indtryk.


