
Greve Kommune
Center for Sundhed & Pleje 

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Visitationen
Telefon 43 97 97 97 

raadhuset@greve.dk

Telefontider
Hverdage

kl. 9.00 til 12.00

Greve Kommunes værdier

Vi er én kommune

Vi tager ansvar

Vi er ambitiøse

Scan koden med din 
smartphone og find 
mere information

Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen

Hjemmeplejen

mailto:raadhuset@greve.dk
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Når du vælger Greve Kommune som leve- randør til den ydelse du har fået visiteret, vil du blive tilknyttet en konkret medarbej- der som din kontaktperson.

Velkommen i Hjemmeplejen

Velkommen til Greve kommunes Hjemmepleje.

Når du er blevet visiteret til hjemmeplejen, bliver du kontaktet af områdeleder, stedfortræder eller planlægger, så vi sammen kan planlægge, hvilke dage og tider
hjælpen skal udføres.

Hjemmeplejen har hele tiden fokus på at være i kontakt med dig, ved løbende dialog, har vi sammen mulighed for at justere hjælpen ved behov for det..

Hjemmeplejen har et tæt samarbejde med sygeplejen.
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Hjemmeplejen Områdeleder Stedfortræder Telefonnummer Åben Akutnummer

NORD Linda Christoffersen Maiken Arre Henriksen 43 56 00 80 07.00 – 23.00 46 14 16 70

SYD Rikke Sørensen Jeanne Pedersen 46 14 16 70 Døgn

VEST Mariann Jacobsen Tinna Kalas 46 13 64 06 07.00 – 23.00 46 14 16 70

HUNDIGE NORD Anette Pedersen Pernille Vedel 46 16 11 90 07.00 – 23.00 46 14 16 70 

KARLSLUNDE LANDSBY Madelene Eriksen Karin Stærkind Jensen 22 10 48 69 07.00 – 23.00 46 14 16 70

Hjemmesygeplejen Områdeleder Stedfortræder Telefonnummer Åben Akutnummer

NORD & SYD Jeanette Buhl-Madsen 23 38 69 65 Døgn
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I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende,
hvilket betyder for dig, at vi retter opmærk-
somheden mod aktiviteter, der fremmer din
sundhed og livsglæde.

Hjemmeplejen på farten
Omtanke for miljøet

Greve Kommunes vision
”Greve - hvor livet er grønt” er også 
en fremtidssikring for borgere, virk-
somheder og ansatte.
Greve skal være et godt sted at leve, 
at drive virksomhed i, en god virksom-
hed at arbejde i, og Greve skal være 
en del af et stærkt regionalt fælles-
skab.

Vi tænker miljøet og arbejdsmiljøet 
ind i hverdagen. Vi bruger miljørigtige 
rengøringsmidler, og flere medarbej-
dere cykler i deres arbejdstid.

Teknologi i Hjemmeplejen

Greve Kommune satser så vidt muligt 
på at anvende velfærdsteknologi og 
digitale løsninger.
Med borgeren i centrum, gentænker
vi hele tiden ansvar og opgaveløsning
med de nye muligheder teknologien 
giver.
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Med hverdagen i fokus

Hjemmeplejen ønsker, at borgeren er 
aktive i eget liv. Derfor arbejder vi ud 
fra en rehabiliterende tilgang. Det 
betyder, at vi yder hjælp til selvhjælp 
og hele tiden har fokus på, at borge-
ren selv skal kunne fungere bedst 
muligt i hverdagen.

Vi støttet og vejleder borgeren til at 
kunne klare flere af de daglige gøre-
mål og aktiviteter, såsom at gå i bad, 
vaske tøj, handle ind, tage bussen 
osv.

Formålet med hverdagsrehabilitering 
er at styrke borgeren fysisk, psykisk 
og socialt, så borgeren bliver mere 
selvhjulpen.
Det handler om at tænke fremad og 
tænke fremtid.

Kontaktperson

Alle borgere, der er visiteret til hjælp,
bliver tilknyttet en fast kontaktperson.
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Greve Kommune har kompetente medarbej-
dere på rette plads, vi vægter faglighed og 
kompetenceudvikling højt.

Kompetentemedarbejderepå retteplads
Medarbejdere

Hjemmeplejen vægter faglighed og 
kompetenceudvikling højt.
Vi sikrer en løbende kompetence-
udvikling af vores medarbejdere, så 
Hjemmeplejen til enhver tid følger 
udviklingen.

Hjemmeplejen medvirker til, at der
hele tiden uddannes nye social og
sundhedshjælpere samt social og
sundhedsassistenter.

Kvalitet i Hjemmeplejen

I Greve Kommune yder vi aktiv støtte 
og hjælp til borgere, der er visiteret til 
Hjemmepleje ud fra Greve Kommu-
nes Kvalitetsstandard.

Der bliver foretaget brugerundersø-
gelse og tilsyn med henblik på sikre 
en høj faglig kvalitet og borgertilfreds-
hed i forhold til de leverede ydelser
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Frivillige i Hjemmeplejen

Ambitionen er, at den velfærd, der 
gør Greve Kommune til et godt sted 
at leve, også er et resultat af fælles 
udvikling og aktivt samspil med bor-
gerne og frivillige indenfor alle kom-
munens områder.

Vi skal involvere de frivillige som en
attraktiv og velkommen ressource.
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