
 

Vælg os gennem Fritvalgsordningen  

Alle mennesker med brug for hjælp har forskellige behov og 
ønsker, og derfor prioriterer vi højt, at din hjælp løbende 
sammensættes ud fra de fagpersoner, som bedst kan hjælpe dig 
ud fra deres mange års praktiske erfaring og viden. 

 
Vælg helhedspleje ved MEDISTANCE — det er gratis 

 Faglighed 
 Ro 
 Balance 

Vælg trygt os hvis du ønsker 

HJEMMEHJÆLP SOM HELHEDSPLEJE 
I SVENDBORG KOMMUNE  



 

 

HELHEDSPLEJE 

Vi udfører praktisk hjælp og pleje som helhedspleje. For dig betyder 
det, at du vil møde meget erfarne sundhedspersoner i det daglige, 
som støtter dig både fysisk og psykisk – vi plejer ikke kun kroppen, 
men også sjælen.  Helheden opnås også ved, at vi prioriterer et tæt 
samarbejde med dig og dine pårørende.  

Værdier som selvbestemmelse, nærhed, ro og respekt er en del af 
vores hverdag, og dette giver tryghed samt en masse smil i 
dagligdagen i dit hjem. 

Vi bruger uddannede social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter og sygeplejersker – fælles er, at alle har 
minimum 10 års erfaring efter endt uddannelse. Vores faglighed er 
høj, og vi bruger den særligt til at sikre, at din hjælp løbende 
tilpasses dine behov. 

Vi prioriter vores besøg i dit hjem efter dine ønsker, ikke efter 
klassiske vagtplaner. Det kalder vi borgerplanlægning, og vi oplever, 
at det giver en følelse af selvbestemmelse samt at der tages 
hensyn til døgnrytme og livskvalitet. Vi er meget punktlige og 
fleksible, så du kan have en hverdag med både aktiviteter og 
tidsrum med fred og ro. 

Østre Havnevej 16B, 5700 Svendborg  
Tlf. 60 15 35 92 • info@medistance.dk 
www.medistance.dk 



VI ER MEDISTANCE  

Vi hører ofte, at man gerne vil have kendte ansigter til at komme i 
sit hjem – det får du ved at vælge os.  

Ring til os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan dække dine 
plejebehov på tlf. 60 15 35 92 

Mette 
Lægesekretær 

Ulla 
SOSU-hjælper 

Marianne 
SOSU-hjælper 

Linda 
Sygeplejerske 

Lea 
Sygeplejerske 

Kirsten 
SOSU-assistent 

Karin 
SOSU-assistent 

Ditte 
Sygeplejerske 



 

Oktober 2020 

Vi vil med smil, stabilitet og faglighed med glæde udføre 
helhedspleje sammen med dig i dit hjem – er du i tvivl om dit valg, 
kommer vi gerne til en forsamtale i dit hjem, så vi kan møde 
hinanden og gerne også med deltagelse af dine pårørende. 

Østre Havnevej 16B  
     5700 Svendborg  

Tlf. 60 15 35 92 
info@medistance.dk 
www.medistance.dk 
Find os på Facebook 

HJEMMEHJÆLP SOM HELHEDSPLEJE 
I SVENDBORG KOMMUNE  

MEDISTANCE ApS er stiftet i 2018 og ejes af  
sygeplejerske og lægesekretær Linda Marten Ravn samt 
læge Jonas Deibjerg Kristensen. 

Godkendt fritvalgsleverandør af praktisk hjælp og pleje i 
Svendborg Kommune siden 2019. 


