
  

 

 

 

Indholdet af dagens hjemmeplejebesøg 

kan aftales fra gang til gang 

Ved hvert besøg kan borger og medarbejder aftale, hvilken hjælp og 

støtte, der er den vigtigste for borgeren netop den dag. 

I dag er alle modtagere af hjemmepleje godkendt – også kaldet ”visiteret” – 

til konkrete ydelser. Når hjemmeplejen er på besøg, så er det kun de opga-

ver, der bliver lavet. 

For i endnu højere grad at sikre, at borgerens behov og ønsker løses, bliver 

man fremover visiteret til en ”pakke” af ydelser. På den måde bliver der mu-

lighed for, at borger og medarbejder kan aftale, hvad der hjælpes med ved 

netop det besøg 

Nogle af ydelserne ligger dog - af sundheds- og omsorgsmæssige hensyn - 

fast. Det kan for eksempel være hjælp til personlig hygiejne og medicin. An-

dre ydelser kan aftales fra gang til gang. Det kan for eksempel være rengø-

ring eller anden praktisk hjælp. 

”Ved noget så personligt som hjemmepleje er det utrolig vigtigt, at hver ene-

ste borger oplever at blive set, hørt og forstået. Her er relationen med dén 

kommunale medarbejder, som yder hjælpen i hjemmet, afgørende. I fælles-

skab er de to personer de bedste til at vurdere dagens opgaver”, fortæller Al-

lan Petersen, formand for Udvalget for Social omsorg.  

I løbet af 2018 bliver de i alt ca. 1750 borgere, der får hjælp i eget hjem, 

derfor ”re-visiteret” fra enkeltydelser til en pakke. For hver borger skal det 

vurderes, hvilken pakke, der passer bedst til dem. Cirka 1000 af disse borge-

re får både praktisk hjælp og pleje. De resterende får kun sygeplejeydelser, 

og vil kun i begrænset omfang mærke ændringerne.  

Ud over de nye måder at levere hjemmepleje på, indføres et nyt elektronisk 

dokumentationssystem. Overgangen til det nye system sker i perioden fra 

den 25. – 28. januar 2018. I disse fire dage kører hjemmeplejen uden IT-

system. I stedet bruges manuelle lister. På rådhuset i Hedensted er indrettet 

et kontor, hvor der døgnet rundt sidder en medarbejder klar ved telefonen, 

så både borgere og medarbejdere har et centralt sted at henvende sig. 

Det nye IT-system giver et bedre overblik over den hjælp og støtte, borgeren 

modtager. Samtidig får medarbejdere mulighed for at registrere oplysninger, 

når de er sammen med borgeren i hjemmet.  

Alle borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere er orienteret om ændrin-

gerne 

For mere information:  

Allan Petersen, Formand for Udvalget for Social omsorg, tlf. 2496 1371 

René G. Nielsen, Chef for Social Omsorg, tlf. 2462 6743 

 

 

Den 17. jan. 2018 


