
PRIVAT HJEMMEHJÆLP  
FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER

Mere hjælp og  
velvære i hverdagen.  
Ring 70 20 13 25

OPNÅ TRYGHED GENNEM KVALITET OG FASTE HJEMMEHJÆLPERE  
HjemmeHjælpen A/S er en privat hjemmehjælpsvirksom
hed. Vi har over 10 års erfaring i at sikre vores hjemme
hjælpsmodtagere en tryggere og lettere tilværelse.

Hos os får du tilknyttet faste hjemmehjælpere, så hjæl 
peren altid kender dig – og du kender ham eller hende. 
Dine hjemmehjælpere er nøje udvalgt, så deres faglige 
kompetencer matcher dine behov.

Vi har hjertet med i alt, hvad vi foretager os. Det er nemlig 
vores overbevisning, at professionel hjælp og pleje kun har 

værdi, hvis den samtidig er fyldt med varme, omsorg og 
respekt. Du kan derfor være 100 % tryg og sikker på at få 
den bedste service. I alle døgnets timer.

Vores medarbejdere består af SOSUhjælpere, SOSU 
assistenter, servicemedarbejdere, pædagoger og syge
plejersker med hjertet på rette sted. Og tid til at lytte til 
dine spørgsmål og behov.

ET STÆRKT OG GRATIS ALTERNATIV TIL DET OFFENTLIGE
Siden 2003 har du gratis kunnet vælge privat hjemmehjælp som et alternativ til den offentlige 
 hjemmehjælp. Så længe ydelsen er blevet tildelt af en visitator fra din kommune. 

HjemmeHjælpen A/S tilbyder de samme hjemmehjælpsydelser som kommunen – og endnu flere oveni. 
F.eks. kan du benytte dig af ordningen om fleksibel hjemmehjælp og tilkøbe ekstra ydelser.

 
TID 

TIL DIG



  Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere 
med høj faglig kompetence.

  Du kan kontakte os døgnet rundt. Også 
via nødopkald.

   Vi møder op på fastlagte tidspunkter.

  Hos os kan du tilkøbe ekstra ydelser 
som f.eks. ekstra rengøring eller havear
bejde.

  Du kan benytte ordningen om fleksibel 
hjemmehjælp, hvor du skifter nogle 
af dine tildelte ydelser ud med andre. 
Afhængigt af dine behov.

  Vi tilbyder inspirerende og sociale ople
velser uden for hjemmet.

  Husk, at du helt gratis kan vælge at lade 
os udføre de ydelser, du er visiteret til.

TOPKARAKTER OG OFFICIELT KVALITETSSTEMPLET
Som enhver privat plejevirksomhed er vi 
underlagt det kommunale tilsyn. I en af 
Danmarks største kommuner gives der til
med karakter – og her har vi flere år i træk 
opnået absolut topkarakter. 

Vurderingen skyldes den høje kvalitet i 
den leverede hjælp samt borgernes store 
tilfredshed og tryghed ved at modtage 
hjælp fra HjemmeHjælpen A/S. 

• DET KOMMUNALE TILSYN •

   MOTIVEREDE  &  DYGTIGE  MEDARBEJDERE

 MEGET  TILFREDSE  BORGERE

2011 • 2012 • 2013 • 2014

 “Det fungerer simpelthen så godt, så jeg slet ikke kan forstå, at vi ikke har 
valgt HjemmeHjælpen A/S fra starten af”

Sussie Birhøj, plejemodtager

RESPEKTFULD OG PROFESSIONEL HJÆLP

DE VIGTIGSTE GRUNDE  
TIL AT VÆLGE OS



HJÆLP TIL MERE RENGØRING ELLER PERSONLIG PLEJE?  
Har du brug for ekstra hjemmehjælp i forhold til den, du 
allerede er berettiget til gennem kommunen? Så kan vi 
hjælpe dig med alt fra hundeluftning til strygning, en 
gåtur under åben himmel og meget mere.  

Hos HjemmeHjælpen A/S kan du nemlig tilkøbe masser 
af ekstra ydelser, som hjælper dig med netop det, som 
du har behov for. Og det der er vigtigt for dig. 

SÅDAN BESTILLER DU
Når du allerede er hjemmehjælpsmodtager hos Hjemme
Hjælpen A/S, er det nemt at købe ekstra ydelser.  

Ring til os på 70 20 13 25 for at  
høre mere eller for at bestille.

FÅ GODE OPLEVELSER UDENFOR HJEMMET
Det er altid skønt at blive inviteret ud. Derfor inviterer 
HjemmeHjælpen A/S også gerne borgere og med 
arbejdere til sociale og underholdende arrangementer. 

Lige fra julehygge med Dario Campeotto til cirkus 
forestillinger og andre begivenheder. 



PRIVAT HJEMMEHJÆLP TIL ÆLDRE 

Har du behov for praktisk hjælp som indkøb og rengø
ring? Personlig pleje eller andet? Uanset hvad kan du 
være sikker på, at hjælpen vil blive leveret af en dygtig, 
omsorgsfuld og opmærksom hjemmehjælper. Din 
hjælper er samtidig håndplukket, så vedkommendes 

kompetencer matcher netop dig.

Vi ved, at både din fysik og psyke kan ændres med 
tiden. Derfor er vi altid opmærksomme på, om dit 
behov for pleje, service og omsorg også forandrer sig.

PRIVAT HJEMMEHJÆLP TIL HANDICAPPEDE

Alle handicaps er forskellige. Derfor udvælger vi nøje 
de medarbejdere, der skal støtte og hjælpe dig. Oftest 
arbejder vi med små teams, der dækker hele fagspek
tret for at yde dig den optimale støtte og pleje. Vi kan 
også være behjælpelige med at vurdere, hvilke hjæl
pemidler du har behov for i dit hjem. Og kan sikre et 
godt samarbejde med din kommune.

Vi tilbyder bl.a. ledsagelse inden for og uden for hjem
met, praktisk hjælp og pleje i hjemmet samt aflastning 
til pårørende. 

PRIVAT HJEMMEHJÆLP TIL PSYKISK SYGE OG MISBRUGERE

Har du en psykisk lidelse eller kæmper med et mis
brug? Så kan dagene let virke kaotiske og uoverskueli
ge. Vi hjælper dig med at få din hverdag til at hænge 
sammen og føles overskuelig. Derfor sammensætter vi 
det helt rette team af medarbejdere, som har den imø
dekommenhed, tålmodig hed og motivation, der er 
nødvendig for, at du kommer videre.

I HjemmeHjælpen A/S hjælper vi dig bl.a. med person
lig pleje, praktisk hjælp som rengøring, indkøb og 
madlavning samt støtte, så du kan overholde aftaler.

PRIVAT HJEMMEHJÆLP TIL SYGE OG DØENDE

Vi ved, at det er yderst hårdt at bede andre om hjælp til 
at passe ens syge eller døende pårørende. Og det er en 
stor tillidssag. Derfor er vores team af medarbejdere, 
som vil tilse din nærmeste, alle højt kvalificerede og 
udvalgt med omhu til opgaven. Vi ved også, hvor vig
tigt det er at inddrage pårørende – og står altid til 
rådighed i forhold til støtte, vejledning og omsorg.

Vi tilbyder hjælp til bl.a. vending og lejring i sengen, 
funktionsøvelser, kateter og andre hjælpemidler, ind
tagelse af mad/drikke, mund og hudpleje samt ledsa
gelse og samvær.

FOR ALLE DER HAR BRUG FOR OMSORGSFULD PLEJE

ØNSKER DU AT BENYTTE HjemmeHjælpen A/S?  
Hvis du ønsker at benytte dig af vores hjemme
hjælpsydelser, skal du blot oplyse dette til  
visi tationen i din kommune og bede om  
HjemmeHjælpen A/S. 

Vi får automatisk besked og kontakter dig straks med 
henblik på et møde. Her er du meget velkommen til 
at tage et familiemedlem eller anden pårørende 
med. På mødet gennemgår vi dine ydelser og aftaler 
tidspunkter og dage for dine besøg.

KØBENHAVN: HjemmeHjælpen A/S, Strandlodsvej 48 2300 København S • Tel.: 70 20 13 25 • info@hjemmehjaelpen.dk
FREDERIKSBERG: HjemmeHjælpen A/S, Smallegade 26 A 2000 Frederiksberg C • Tel.: 70 20 13 25 • info@hjemmehjaelpendk

hjemmehjaelpen.dk


