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Dine egne faste hjælpere  
– til fast aftalt tid 

Mød nogle af vores borgere i brochuren og hør dem 
fortælle om HjemmeHjælpen A/S 

”Jeg er glad for den selvbestemmelse jeg har, med hensyn til hvad der skal gøres i mit hjem”       
– Gry, København N 

”Jeg vil til enhver tid anbefale HjemmeHjælpen A/S” 
– Lone, København S 

”Fordi jeg har privat hjemmehjælp, er det muligt for mig at lave de ting, jeg har lyst til” 
– Lis, Valby 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme hjælper i 3 år 
”Edelin har i 3 år været min faste 
hjælper og vi har et meget tæt og 
tillidsfuldt samarbejde. Vi nyder begge 
det bånd, vi har til hinanden.” – Bodil, 
København NV 

Jeg bestemmer selv 
”Jeg er glad for den selvbestemmelse 
jeg har, med hensyn til hvad der skal 
gøres i mit hjem. Shokoh går aldrig før 
tid og hun ved selv, hvad der skal laves 
eller hvad der trænger.” – Gry, 
København N 

Hvorfor vælge 
HjemmeHjælpen A/S? 
Fordi hjemmehjælp handler om leve med værdighed, så godt som 
muligt og så længe som muligt i sit eget hjem.  

HjemmeHjælpen A/S er for dig, der ønsker: 

 En stabil, personlig og fleksibel hjemmehjælp, der tilrettelægger 
sig efter dig og ikke den anden vej rundt. 

 Dine egne faste hjælpere til fast aftalt tid. 

 Respekt for dig, dit hjem og dine ønsker. 

 En fast kontaktperson, der kender dig og dine behov. 

 Hjælpere med høj, faglig kompetence. 

 Inspirerende aktiviteter og sociale arrangementer udenfor 
hjemmet. 

 Mulighed for at tilkøbe mere pleje og praktisk hjælp i hverdagen. 

 En leverandør der samarbejder tæt med kommunens visitation, 
sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og fagpersoner.  

 Døgnvagt alle årets dage – også via nødkald. 

Den lovbestemte Fritvalgsordning garanterer dig, at de ydelser, som du 
er visiteret til, ikke koster dig noget hos HjemmeHjælpen A/S.  

HjemmeHjælpen A/S er således et trygt valg for dig, som bor i 
København, Tårnby/Kastrup eller på Frederiksberg og er visiteret til 
hjemmehjælp af kommunen. 

Topkaraktér i de 
kommunale tilsyn 
For at sikre kvaliteten hos borgere, der modtager privat og offentlig 
hjemmehjælp, er kommunerne forpligtet til at gennemføre tilsyn med 
det arbejde der udføres. De kommunale tilsyn er således borgernes 
sikkerhed for, at kvaliteten af det arbejde, som bl.a. HjemmeHjælpen 
A/S udfører, er i orden. 

I tilsynsrapporterne udtrykker vores borgere stor tilfredshed med det 
arbejde, som HjemmeHjælpen A/S udfører, herunder især: 

 At det er faste hjælpere, der kommer. 

 At borgerne oplever livskvalitet, tryghed og selvbestemmelse. 

 At medarbejderne er engagerede og kompetente. 

Hos HjemmeHjælpen A/S er vi glade for de  
tilsyn, der udføres. Det er vi bl.a. fordi de er  
en del af  det positive kvalitetssamarbejde,  
som vi har med kommunerne. 
HjemmeHjælpen A/S har siden 2011 modtaget 
topkarakter i de kommunale tilsynsrapporter. 

 

Samme hjælper siden 2011 
”Karina kender mig bedre end mig selv 
og det gør mig tryg. Hun er Danmarks 
bedste hjemmehjælper! Vi taler om alt 
mellem himmel og jord, også de svære 
ting. Hun passer mit hus så fint og her 
er altid pænt og rent.” – Albert, Tårnby 

 

Samme hjælper i 3 år 
”Edelin har i 3 år været min faste 
hjælper og vi har et meget tæt og 
tillidsfuldt samarbejde. Vi nyder begge 
det bånd, vi har til hinanden.” – Bodil, 
København NV 

Jeg bestemmer selv 
”Jeg er glad for den selvbestemmelse 
jeg har, med hensyn til hvad der skal 
gøres i mit hjem. Shokoh går aldrig før 
tid og hun ved selv, hvad der skal laves 
eller hvad der trænger.” – Gry, 
København N 

Læs mere om HjemmeHjælpen A/S på vores hjemmeside: 
www.hjemmehjaelpen.dk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillian får ekstra rengøring 
Når det er tid for, at Lillian skal have sin 
årlige ekstra rengøring, glæder hun sig 
hvert år til, at der kommer en dygtig 
medarbejder fra HjemmeHjælpen A/S 
og ordner alt det, som hun ikke selv 
kan. – Lillian, København SV 

 

Min faste hjælper i 12 år 
”Nadja kender både mig og mit hjem 
ud og ind. Vi kender hinanden så godt, 
at jeg ikke behøver at sige, hvad Nadja 
skal gøre. Det er særligt rart, når jeg 
har en dårlig dag. Det betyder alt for 
mig.” – Ingrid, København Ø 

Laver de ting, jeg har lyst til 
”Fordi jeg har privat hjemmehjælp, er 
det muligt for mig at lave de ting jeg 
har lyst til, på de dage der passer mig 
og ikke når det passer ind i et 
skemalagt system.” – Lis, Valby 

Kvaliteten er i orden 
Vi har i HjemmeHjælpen A/S et stort ansvar for at sikre, at alle 
medarbejderne har de rette kompetencer, så vi hele tiden kan levere 
ydelser af høj, faglig kvalitet.  

Derfor har vi oprettet et Kvalitetsteam, der bl.a. består af 
sygeplejeuddannet personale og som har til formål at styrke og 
understøtte faglig kvalitet, baseret på den nyeste viden, bl.a. indenfor: 

 Førstehjælp og livreddende behandling. 

 Demens. 

 Forflytning. 

 Psykiske lidelser og misbrug. 

Det sker bl.a. gennem undervisning af de enkelte medarbejdere og via 
et tæt samarbejde mellem HjemmeHjælpen A/S og den kommunale 
sygepleje.  

Kvalitetsteamet er din sikkerhed for, at HjemmeHjælpen A/S altid 
lever op til kravene i sundhedslovgivningen og retningslinjerne fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Kvalitetsteamets arbejde slutter aldrig – det er en vedvarende proces. 
Vores borgere oplever bedre pleje, fordi medarbejdernes faglighed 
bliver styrket og det er med til at fastholde dem i virksomheden, 
hvilket understøtter vores overordnede målsætning om ’egne faste 
hjælpere til fast, aftalt tid’.  

 

Fakta om Hjemme- 
Hjælpen A/S 
HjemmeHjælpen A/S blev grundlagt i 2005 og er Danmarks mest 
erfarne leverandør af privat hjemmehjælp. 

Vigtigt at vide om HjemmeHjælpen A/S: 

 Vi er Danmarks største private hjemmehjælpsvirksomhed. 

 Vi sørger for pleje og hjælp til ca. 2.500 borgere. 

 Vi beskæftiger mere end 400 kompetente medarbejdere. 

 Vores medarbejdere er kompetente og uddannede sosu-
hjælpere, assistenter, pædagoger, sygeplejersker mv.  

 Alle medarbejdere i HjemmeHjælpen A/S uddannes i at have en 
adfærd, som understøtter borgernes sundhed, hygiejne og 
sikkerhed og som forebygger smitte med bl.a. Covid 19. 

Grundlaget for alt hvad vi gør, er beskrevet i vores fire værdier:  

 Kvalitetsbevidsthed 
 Samarbejdsvillighed 
 Respektfuldhed 
 Fleksibilitet  

  
  
  
  

 

Læs nyheder og mød vores borgere på Facebook: 
facebook.com/HjemmeHjaelpen 



 

 

 

 

 

 

Tryg og forudsigelig hverdag 
For Lis er det meget vigtig, at hendes 
hverdag er tryg og forudsigelig. Det 
sørger Jeannet og hendes kollega Sonja 
for. ”Vi har alle tre en virkelig god kemi 
og kan `pjatte’, men også tale om de 
svære ting.” – Lis, Vanløse 

For alle med behov for 
omsorgsfuld pleje og hjælp 
HjemmeHjælpen A/S tilbyder personlig pleje og praktisk hjælp med 
værdighed og omsorg til alle, som er visiteret af kommunen, bl.a.: 

 Ældre 
 Syge – f.eks. med kroniske lidelser såsom demens, sklerose, 

diabetes, KOL, leddegigt mv. 
 Handicappede – nedsat funktionsevne-/niveau 
 Psykisk syge og misbrugere 
 Døende 

Hos HjemmeHjælpen A/S 
kan du tilkøbe ekstra hjælp 
Hvis du ønsker mere personlig pleje eller praktisk hjælp end du er 
visiteret til af kommunen, kan du tilkøbe dette hos HjemmeHjælpen 
A/S. Du kan ligeledes købe pleje og hjælp, selvom du ikke er visiteret 
til hjemmehjælp af kommunen. 

Du kan tilkøbe halve og hele timer og priserne starter ved 188 kr. for 
en halv time. Med ”Boligjobfradraget” kan du endda få et personligt 
skattefradrag, så det bliver endnu billigere. 

Sociale oplevelser udenfor 
hjemmet 
HjemmeHjælpen A/S inviterer hvert år sine borgere og medarbejdere 
til inspirerende aktiviteter og sociale arrangementer udenfor hjemmet. 

Gennem årene har mange borgere glædet sig over Vild med Dans-
arrangementer, julehygge med Dario Campeotto, forestillinger hos 
Cirkus Arena, bankoarrangementer, julefrokoster mv. 

At være borger hos HjemmeHjælpen A/S giver adgang til enestående 
oplevelser, der skaber glædelige minder – og som det i øvrigt er ganske 
gratis at deltage i. 

Sådan vælger du 
HjemmeHjælpen A/S 
Du kan bede om at få HjemmeHjælpen A/S som leverandør ved at 
kontakte din kommunes visitation på: 
Frederiksberg Kommune: Telefon 38 21 50 20. 
Københavns Kommune: Telefon 35 30 22 33 for borgere der er mindst 
65 år og telefon 33 66 33 66 for borgere under 65 år. 
Tårnby Kommune: Telefon 32 47 99 00. 

Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere, er du 
altid velkommen til at kontakte HjemmeHjælpen A/S 
på telefon 70 20 13 25 eller info@hjemmehjaelpen.dk. 

Jeg har mit faste team 
”Jeg har mit faste team, som er 
Lennart, Steffen og Martin, og vi har 
det alle sammen godt med hinanden. 
Jeg vil til enhver tid anbefale 
HjemmeHjælpen A/S” – Lone, 
København S 
 

Klippekort til livet 
Med klippekortordningen får vores 
borgere en halv time om ugen til ople-
velser efter eget valg, som kan spares 
sammen til max. 3 timer. Timerne kan 
f.eks. bruges på en tur i Zoo, Tivoli, på 
café eller hvad du har lyst til.  


