
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Center for Administration

  

  

   
  

Nye leverandører til din praktiske og/eller personlige hjælp.

Fra 1. oktober 2017 vil du kunne vælge mellem 3 leverandører til den 
praktiske og/eller personlige hjælp du er visiteret til.

To af leverandørerne er private og valgt af Københavns Kommune 
efter et udbud. Begge leverandørers tilbud lever op til Københavns 
Kommunes krav til kvalitet og service. Du opfordres til grundigt at 
læse det vedlagte informationsmateriale, så du kan vælge den 
leverandør med det tilbud, der passer bedst til dine ønsker og behov.

Hvis du ønsker at beholde din nuværende leverandør, skal du ikke 
foretage dig yderligere.

Leverandørerne du kan vælge i mellem fra d. 1.oktober 2017: 

Den Kommunale 
Hjemmepleje

Attendo København HjemmeHjælpen A/S

Du kan skifte leverandør på flere måder:

1) Kontakt visitationen i dit lokalområde på tlf. 33 66 33 66.
2) Udfyld vedlagte slip, og send den i en frankeret konvolut til dit 

lokalområdekontor. Se adresser på næste side. 
3) Hvis du har Digital Post, kan du skrive til kommunen 

derigennem – læs evt. mere på: 
https://www.borger.dk/Sider/Post.aspx?NavigationTaxonomyI
d=be55 eller https://www.kk.dk/artikel/hj%C3%A6lp-til-
digital-post

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal visitationen have modtaget dit 
valg senest d. 2.august 2017. Uanset om du vælger ny leverandør nu 
eller ej, kan du til enhver tid skifte med 14 dages varsel.

Den nye leverandør vil inden d. 25. september 2017 kontakte dig, så I 
fælles kan planlægge rammerne for den hjælp du vil modtage fra d. 
1.oktober 2017. 
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Hvis du har udleveret nøgler til din nuværende leverandør
Har du udleveret en nøgle til din nuværende leverandør, vil den skulle 
overdrages til den nye leverandør, så du fortsat kan modtage din 
hjælp. Dette sker i samarbejde mellem dig og de to leverandører. 

Venlig hilsen

Visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Lokalområdekontorernes adresser:

Lokalområde Amager
Amagerbrogade 150
2300 København S.

Lokalområde Bispebjerg / Nørrebro
Mimersgade 47
2200 København N.

Lokalområde Indre by / Østerbro
Serridslevvej 2A
2100 København Ø.

Lokalområde Vanløse / Brønshøj-Husum
Indertoften 10, 2. sal
2720 Vanløse

Lokalområde Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby
Krumtappen 2
2500 Valby
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Blanket til valg af leverandør af praktisk og personlig hjælp

Navn 

Cpr. nummer 

Ønsker nedenstående leverandør af praktisk og/eller personlig hjælp 
pr. 1. oktober 2017
Leverandør Sæt kryds (X)
Den Kommunale Hjemmepleje
Attendo København
HjemmeHjælpen A/S

Underskrevet af 


