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Aktiv Hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi

Tillid og respekt
Vi har fokus på høj faglig kvalitet og samarbejde. Vi arbejder for
at bevare dine funktioner længst muligt, tager hensyn til din
situation, din livsstil, dine ønsker og behov. Derfor er det vigtigt,
at samarbejdet med dig bygger på tillid, interesse og respekt.
Vi tror på, at tilfredse medarbejdere opnår de bedste resultater,
derfor lægger vi vægt på, at medarbejderne trives og har et godt
arbejdsmiljø.

Hjemmehjælpen samarbejder med
Den kommunale hjemmehjælp har stor erfaring og varetager
størstedelen af den hjælp, der gives i kommunen. Vi har et tæt
samarbejde med bl.a.:
- Visitationen
- Hjemmesygeplejen
- Træning og Aktivitet
- Forebyggende medarbejdere og demenskonsulent
- Praktiserende læger
- Socialpsykiatri og misbrugskonsulenter
- Borgerrådgiver

Hjemmehjælpen arbejder for?
-

-

At skabe større fleksibilitet, kontinuitet og kvalitet for
borgeren
At understøtte borgerens ressourcer og fremme fysisk
aktivitet trods kronisk sygdom
Forebyggende arbejde
At styrke og forankre faglig udvikling af hjemmehjælp i
lokalområderne
At styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i form af
gode arbejdsstillinger, arbejdsredskaber, hjælpemidler,
lys, gensidig respekt mv.
At samarbejde med andre faggrupper
At fremme det faglige miljø og styrke rekrutterings- og
fastholdelsesmuligheder.

Praktisk og personlig hjælp
Den kommunale hjemmehjælp udføres af veluddannede
medarbejdere i dit hjem med fokus på hverdagsrehabilitering,
Aktiv Hver Dag.
- Praktisk hjælp f.eks. hjælp til at gøre rent, vaske tøj, skifte
sengetøj, bestille varer
- Personlig pleje døgnet rundt, året rundt
- Besøg ved nødkald og mulighed for telefonisk kontakt
døgnet rundt

Aktiv Hver Dag
Har du brug for hjemmehjælp, vurderer Visitationen og en
ergoterapeut, om du kan genvinde dine funktioner ved vejledning,
et træningsforløb og/eller ved brug af hjælpemidler.

Hvem er vi?
Den kommunale hjemmehjælp er en moderne organisation, der
består af fastansatte uddannede social- og sundhedshjælpere og
social- og sundhedsassistenter.
- Vi sikrer helhed i hjælpen ved et tværfagligt samarbejde
- Alle medarbejdere er ansvarlige, veluddannede og har en
ren straffeattest
- Vi uddanner elever
Den kommunale hjemmehjælp er delt i tre grupper, som dækker
hele kommunen. Din hjælper er tilknyttet den gruppe, der er i
nærheden af din bopæl.

Lovgivning
Al hjemmehjælp i Halsnæs Kommune gives som hjælp til
selvhjælp ifølge lov om Social Service.

Den kommunale hjemmehjælp
Hundested
Melby
Torvegade

telefon 47 97 26 07
telefon 47 98 88 62
telefon 47 78 43 51

Telefonen er åben alle dage mellem kl. 8 og 15
For akut opstået ændringer er telefonen åben til kl. 23:30

Akut sygdom:
Ved akut sygdom kontakt egen læge frem til kl. 16
Efter kl. 16 henvises til Hjemmesygeplejen på 47 77 11 11
eller 1813
Du kan få flere oplysninger om hjemmehjælpen på
www.hjemmeplejen.halsnaes.dk
Hjemmesygeplejen – hverdage 47 77 11 11
mellem 8-10 og 13-15

