
PROJEKT 
BORGERENS VALG
INFORMATION TIL BORGERE



HVAD TILBYDER PROJEKTET 
DIG?

Greve kommune tilbyder dig at indgå i 
projekt Borgerens valg. Det har til 
formål at styrke din oplevelse af 
selvbestemmelse, dine valgmuligheder 
samt mindske ensomhed.

Projektet er til dig, der er fyldt 75 år, og som 
er kognitivt velfungerende og bor hjemme. 

Alle borgere i projektet kan:

• Få indblik og vejledning i hvilke 
fællesskaber og aktiviteter, der findes i 
dit lokalområde, samt hvordan du kan 
deltage.

• Afprøve et udvalgt hjælpemiddel i 
14 dage for at afklare, om det forbedrer 
din selvstændighed i hverdagen.

Borgere, der modtager visiteret hjælp til 
bad, hverdagsaktiviteter og/eller rengøring 
fra kommunen, kan derudover:

• Selv vælge hvilken hjælp, der er 
meningsfuld for dig og bytte din 
udvalgte visiterede indsats til anden 
hjælp indenfor projektets rammer, eller 
selv bestemme hvornår det passer dig 
bedst at modtage hjælpen.

Projektet løber til og med den 30. juni 2022. 



HVORDAN GØR DU BRUG AF 
DINE MULIGHEDER?

Alle borgere i projektet:

• Ønsker du at afprøve et udvalgt 
hjælpemiddel, kan du låne det i 14 dage. 
Du kan læse mere i folderen Udlån af 
hjælpemidler.

• Hvis du ønsker at få indblik og 
vejledning om fællesskaber og 
aktiviteter, kan du kontakte 
selvbestemmelseskonsulenten, din 
hjemmehjælper eller læse mere på 
https://greve.dk/voksne-og-aeldre/hjaelp-
i-hjemmet/projekt-borgerens-valg.

Borgere, der modtager visiteret hjælp:

• Har du en eller flere af de udvalgte 
indsatser, og ønsker du at ændre hjælpen, 
skal du give besked til din hjemmepleje, i 
så god tid som muligt og senest to dage 
før, du ønsker at ændre din hjælp.

Du skal fortælle, hvad du ønsker at ændre fx:

• Du vil gerne bytte din hjælp til at lægge tøj 
på plads, til hjælp til at pudse dit sølvtøj.

• Du vil gerne rykke din rengøring til den 
kommende fredag, fordi du får gæster om 
lørdagen.

• Du kan finde forslag i Inspirationskataloget.

https://greve.dk/voksne-og-aeldre/hjaelp-i-hjemmet/projekt-borgerens-valg


Selvbestemmelseskonsulent

Selvbestemmelseskonsulenten kan 
vejlede dig i dine valgmuligheder for at 
ændre din hjemmehjælp. Hun kan også 
vejlede dig om aktiviteter i lokalområdet 
og støtte dig igennem projektet.

Selvbestemmelseskonsulenten er ansat i 
Greve Kommunes Center for Sundhed & 
Pleje. Hun har naturligvis tavshedspligt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du 
velkommen til at ringe 
til selvbestemmelseskonsulenten. Hvis 
opkaldet ikke besvares, kan du lægge en 
besked og du vil blive kontaktet, så 
snart det er muligt.

Telefon: 21 12 19 46.

Når du er en del af projektet, vil du få 
tilsendt et kort spørgeskema i E-Boks i 
starten, midtvejs og i slutningen af 
projektperioden.

Januar 2022


