
Leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 

Er du bevilget hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, kan du 
selv at vælge, hvilken leverandør, der skal levere hjemmehjælpen. 

Du kan vælge frit mellem nedenstående leverandører af hjemmehjælp. 

De private firmaer er godkendt af Frederiksberg Kommune. 

Hvis du ikke vælger en leverandør, vil det som udgangspunkt være Frederiksberg 
Kommunes Hjemmepleje, der leverer al hjælpen.

Hvis du vil vide mere om leverandørerne
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte firmaer. Firmaerne vil præsentere dig 
for deres værdigrundlag, mulighed for tilkøbsydelser m.m.

Hvis du ønsker at skifte leverandør
Leverandørskift kan ske med 14 dages varsel ved henvendelse til Visitation og 
Hjælpemidler.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, er du altid velkommen 
til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Frederiksberg Kommune
Visitation og Hjælpemidler
Nordre Fasanvej 57, vej 8, indgang 13
2000 Frederiksberg

Telefon:  3821 5020
E-mail:   visitationsenheden@frederiksberg.dk

mailto:visitationsenheden@frederiksberg.dk
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Personlig hjælper udpeget af borger
Ansættes af Frederiksberg Kommune

Telefon: 3821 5020
E-mail: visitationsenheden@frederiksberg.dk

Frederiksberg Kommunes 
Hjemmepleje
Howitzvej 5-7
2000 Frederiksberg

Telefon/døgnåben: 3821 3300
E-mail: hjemmeplejen@frederiksberg.dk
Hjemmeside: www.frederiksberg.dk
CVR: 11259979

Som Frederiksbergs Kommunale 
leverandør af hjemmehjælp har vi 
eksisteret siden 1972. Vi har derfor et 
stort og bredt erfaringsgrundlag og en 
bred vifte af kompetencer, der kan 
tilgodese ethvert opstået behov. Vi har 
døgnbemanding, hvilket betyder, at vi 
leverer ydelser i både dag-, aften- og 
nattevagt. Vi leverer både personlig 
pleje, omsorg og praktisk bistand 
baseret på kommunens 
kvalitetsstandarder.

HjemmeHjælpen A/S
Strandlosvej 48
2300 København S

Telefon: 7020 1325
E-mail: info@hjemmehjaelpen.dk
Hjemmeside: www.hjemmehjaelpen.dk
CVR: 28964714

Hos HjemmeHjælpen A/S er vi helt 
overbeviste om, at det er med omsorg, 
respekt og hjertet på rette sted, at vi 
bedst kan skabe en bedre og lettere 
tilværelse for dig, der har valgt os som 
leverandør af hjemmehjælp. Vi tilbyder 
personlig pleje, praktisk bistand, samt en 
lang række af tilkøbsydelser

Diakonissestiftelsen Hjemmepleje
Søndre Fasanvej 1B
2000 Frederiksberg

Telefon: 3838 4500
E-mail: dst-hjpl@diakonissen.dk
Hjemmeside: www.diakonissen.dk
CVR: 62966513

”Jeg har valgt Diakonissens 
Hjemmepleje, fordi de har et godt 
personale, som jeg er sikker på kommer 
som aftalt. Og fordi man føler sig 
respekteret af personalet”, siger en 
borger i Frederiksberg Kommune. 
Diakonissens Hjemmepleje tilbyder dig: 
Faste tider – vi kommer som aftalt, 
kompetent praktisk bistand, respektfuld 
personlige pleje, fast kontaktperson 
samt en lille og stabil personalegruppe 
så du ved, hvem der kommer.
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