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Du har fået bevilliget hjemme-

hjælp/sygepleje, og det bety-

der, at der fremover kommer 

personale fra hjemmeplejen/

sygeplejen i dit hjem. Dit hjem, 

bliver således en arbejdsplads. 

 

Udgangspunktet for personalet 

er den aftale, der er indgået 

mellem dig og visitationen om 

hjælpens omfang og hyppighed. 

 

Hjælpen gives efter behov-ikke 

som fast timetal-som erstatning 

for manglende færdigheder hos 

dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpen ydes i aktivt samarbej-

de med dig, hvilket bl.a. bety-

der, at der skal være mulighed 

for at indrette hjemmet, så per-

sonalet kan arbejde hensigts-

mæssigt. Personalet leverer 

personlig pleje og praktisk 

hjælp i mange timer hver dag, 

derfor er det vigtigt at forholde-

ne, de arbejder under, er i or-

den. 

Vi lægger stor vægt på at sam-

arbejdet mellem dig og perso-

nalet fungerer til alles tilfreds-

hed. 

Denne folder beskriver nogle af 

de forhold, som du skal være 

opmærksom på, for at dit hjem 

kan fungere som en arbejds-

plads, hvor personalet kan ar-

bejde sundt og sikkert. 

 

 

Når du skal modtage praktisk hjælp og personlig pleje 
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Adgangsforhold 

Dit husnummer skal være syn-

ligt, og der skal være god belys-

ning udendørs. 

Adgangsforhold, f.eks. fliser og 

trappebelægning skal være for-

svarlig at færdes på, og om vin-

teren, skal der være saltet og 

ryddet for sne. Låsemekanis-

men i døren skal være nem at 

betjene. Det kan være nødven-

digt at opsætte nøgleboks. 

Kommer personale til en låst 

dør  

Hvis ikke du har afmeldt besø-

get, og det ikke er muligt at 

komme i kontakt med dig eller 

dine pårørende, OG hvis der er 

begrundet mistanke om, at du 

befinder dig i en hjælpeløs til-

stand, kontaktes politiet.  

Politiet afgør, om der skal rekvi-

reres låsesmed eller sikres ad-

gang til dig på anden vis. 

Eventuelle udgifter hertil afhol-

des af dig. 

Personlig pleje 

Har du behov for hjælp til af – 

og påklædning, skal dit tøj have 

en passende størrelse og en 

hensigtsmæssig udformning, så 

det passer til dit funktionsni-

veau og den hjælp, du har brug 

for. 

Der skal være mulighed for, at 

de nødvendige hjælpemidler 

kan bruges i hjemmet. F.eks. 

plejeseng, personløfter eller an-

dre forflytningshjælpemidler. 

Evt. kan det være nødvendigt at 

montere håndtag i badeværel-

set, sengegalge og lignende. 

Det kan i nogle tilfælde være 

nødvendigt at ommøblere i 

hjemmet for at sikre gode ar-

bejdsstillinger for personalet. 

Det kan betyde, at møbler og 

tæpper flyttes fra de/det rum, 

hvor hjælpemidlerne benyttes. 

Viser det sig, at der stadig ikke 

er den fornødne plads efter om-

møblering, kan det være nød-

vendigt at hjælpen ydes i et 

større rum. Plejesengen kan ek-

sempelvis placeres i stuen. Du 

er selv ansvarlig for ommøble-

ring. 

Vurderingen af om pladsforhol-

dene lever op til arbejdsmiljø-

kravene foretages alene af 

kommunens medarbejdere 

(leder, arbejdsmiljørepræsen-

tant og forflytningsvejleder). 
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Rengøring 

 

Vi passer på miljøet, så: 

For at sikre et godt arbejdsmiljø 

er det vigtigt, at personalet bru-

ger ensartede og ufarlige pro-

dukter ifm. rengøring. 

Derfor stilles der krav til de 

midler, der skal bruges i hjem-

met: 

Rengøringsmidlerne skal være 

uparfumerede og hudvenlige 

(Ph neutrale) eksempelvis 

”Neutral” eller ”Minirisk”. Undta-

get herfra er toiletrens. 

Det anbefales at anvende miljø-

mærkede produkter, som enten 

har Svanemærket eller EU-

blomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpemidler til rengøring 

 

For at sikre, at personalet kan 

gøre grundigt rent, er det nød-

vendigt, at du stiller følgende 

hjælpemidler til rådighed:  

 Moppesæt med spand 

med vrider eller gulv-

skrubbe med teleskopskaft 

samt to ”rigtige” gulvklude 

 Velfungerende støvsuger 

med teleskopskaft eller 

forlængerrør (ca. 100-110 

cm langt) 

 ”Alt mulig”-klude eller re-

ne, almindelige karklude 

 

Tøjvask 

Funktionsdygtig vaskemaskine 

eller vaskelås/vaskekort. 

El-installationer 

Stikkontakter og elektroniske 

artikler skal være i forsvarlig 

stand. 

Det er vigtigt at undgå løse led-

ninger i boligen af hensyn til din 

egen og personalets sikkerhed.  
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Rygning 

Da passiv rygning er sundheds-

skadeligt, må der i henhold til 

lov om røgfrie miljøer ikke ry-

ges i  hjemmet, mens persona-

let er til stede. 

Personalet kan afvise at arbejde 

i et rum, hvor der ryges. 

Inden personalet kommer, be-

der vi dig sørge for, at der er 

luftet ud i de rum, hvor der ry-

ges. Kan du ikke selv lufte ud, 

vil personalet sørge for den 

nødvendige udluftning. 

 

Husdyr 

Har du husdyr, må de ikke være 

en risiko for personalet. Husdyr 

må ikke være tilstede under 

pleje og rengøring, og persona-

let rengør ikke efter husdyr. 

 

 

 

Hvis disse forhold er i orden, 

har du taget de første skridt 

imod et godt samarbejde. 

 

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål, kan du kon-

takte lederen. 

 

Med venlig hilsen  

Ikast-Brande Kommune 

 

 

 

 


