
INSPIRATIONSKATALOG

Du kan selv vælge at bytte din visiterede indsats til andre aktiviteter indenfor 
projektets rammer. 

Du kan eksempelvis bytte din rengøring eller hverdagsaktivitet til:

I projekt borgerens valg kan du selv vælge hvilken hjælp, der er meningsfuld for dig og bytte 
din visiterede indsats til anden hjælp indenfor projektets rammer eller selv bestemme 
hvornår det passer dig bedst at modtage hjælpen.

Du kan selv bestemme, hvornår det passer dig bedst at modtage indsatsen.

Du kan eksempelvis flytte indsatsen til:
• en anden dag
• et andet/bestemt tidspunkt inden ex. gæstebud
• flytte hjælpen til den dag hvor fast hjælper er på arbejde
• fordele ex. rengøringen til hver 3. uge og benytte den overskydende tid
• fordele ex. badet til 3 gange på 2 uger og benytte den overskydende tid

• sortering af tøj
• oprydning i klædeskab
• vende madras/ topmadras
• vaske dyner/puder
• pudse sølvtøj
• vande/nusse blomster
• salte foran hoveddør
• pudse vinduer udendørs (uden stige)
• pakke ubrugte ting/sæsonpynt/tøj væk
• opsætning og nedtagning af sæsonpynt
• bestille tøj på nettet (Kræver dankort)
• aflevere mindre pakke på posthuset med

forudbetalt porto
• afvaske brevsprække/postkasse
• starte fremtidsfuldmagt op

• stryge tøj
• rulle tøj (hvis egen rullemaskine)
• rette frynser på tæpper
• afkalke diverse køkkenmaskiner
• afrime fryser
• pudse sko
• hjælp til at ringe til læge/speciallæge ex.
• skrive personligt kort
• skifte elpære
• hundeluftetur sammen med dig
• gåtur med personalet
• rengøre hjælpemiddel
• hjælp til at bestille transport
• banke tæpper/måtter (max.1 x 1 m.)

• blive fulgt til frisør
• få hjælp til og sætte curlere i håret
• spise sammen med personalet
• have the/kaffe selskab

Alle aktiviteter skal kunne udføres, inden for den tid du vælger at bytte med. Er du i tvivl om, 
hvorvidt din hjemmepleje kan være behjælpelig med en aktivitet, bedes du kontakte din 
leverandør af pleje.

Du kan eksempelvis bytte dit bad til:

• få højtlæsning
• blive fulgt til bager
• få hjælp til at koge et æg
• få lakeret negle
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