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Rengøring 

 
Hjemmepleje 

 
Vinduespolering 

 Haveservice 

  TÆTHED – NÆRVÆR – INDLEVELSE 

 

    PLEJE MED OMSORG 
 &  

        PRAKTISK HJÆLP 
            

 
Jeg, om nogen, ved hvor vigtigt det er at have 

  den rette støtte omkring en. I september 2016 blev jeg ramt 
af en hjerneblødning og havde det ikke været for familie,  
venner og professionelle hænder, så var jeg aldrig kommet 

mig så godt og havde fået min livskvalitet tilbage. 
 

  Indehaver af MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN 
  Pia Pauli 

                   KÆRE BORGER 
                   
     Efter et langt liv, eller sygdom, kan det være svært 

     at blive afhængig af andre. Derfor er vi meget bevidste  
    om, at vi hjælper mennesker, der tidligere har haft  
    friheden ved at kunne selv. Og den frihed vil vi gerne  
    hjælpe dig med at bevare i størst muligt omfang. 
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Hos MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN har vi en vision om at være en af 
’Danmarks mest attraktive leverandør inden for personlig pleje og praktisk 
hjælp, samt yde professionel og vedkommende hjælp til de borger der 
vælger os. 

Vi kan tilbyde kvalificeret hjælp i hjemmet både via den personlige pleje og 
omsorg, samt den praktiske del, med respekt for din selvbestemmelsesret, 
ønsket om uafhængighed, fokus på livskvalitet ud fra det liv du ønsker at 
leve. 

Vi ønsker et nært samarbejde med dig efter princippet hjælp til selvhjælp i 
det omfang du kan medvirke. Vi vil inddrage dine ressourcer i en hver 
opgaveløsning, så du oplever at hjælpen er aktiverende, nærværende, varm 
og rehabiliterende med udgangspunkt i dig og dit liv. 

Vi ønsker at sikre et godt og langvarigt samarbejde, gennem engagement, 
troværdighed, respekt, tryghed, varme og omsorg.  

Vi ved, at borgeren gerne vil knyttes til en bestemt medarbejder, både af 
menneskelige og praktiske grunde, for ikke hele tiden at skulle informere om 
hjemmets indretning og egne ønsker. 

Vi ved også, at dygtige medarbejdere med en høj faglig kompetence er 
vigtige for at få hjælpen udført til borgernes tilfredshed. Og vi tager 
udgangspunkt i borgeres ønsker og behov og respekterer forskellige 
livsformer. Og vi lytter og er nærværende. 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er godkendt som leverandør af personlig 
pleje og omsorg i 3 kommuner, Svendborg, Langeland og Faaborg-Midtfyn, 
samt praktisk hjælp i 4 kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland 
og Nyborg.    

Hos os betyder hvert enkelt menneske alt. 

Alle medarbejdere har ren straffeattest. Bærer ID kort og arbejdstøj. 

Uanset om dit behov er personlig pleje eller praktisk hjælp, visiteret af 
kommunen, eller begge dele- kan du have tillid til, at via hjælp fra                 
MI-VI-REN & SERVICE-VAGTENs medarbejder så vil alle yde deres bedste for 
din tryghed og tilfredsheds skyld. 

 

 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er en af de større leverandører under 
fritvalgsordningen på Fyn, men derudover tilbyder vi mange 
forskellige tilkøbsydelser.  

• Alm. rengøring (her under støvsugning, aftørring, osv) 
• Hovedrengøring (eks. Flytterengøring) 
• Rydning og bortkørsel af affald og møbler 
• Nedpakning eller udpakning ved flytning 
• Indkøb 
• Budbringning 
• Havehjælp 
• Ordne potteplanter 
• Pudse sølvtøj 
• Vinduespudsning 
• Vi udsteder også gavekort 
 
Opgaver udført af uddannet Social og sundhedshjælpere- eller assistenter.  
 
Har du brug for hjælp til personlig pleje og er ikke visiteret til ydelsen, kan 
du kontakte os og få en uforpligtende snak om netop dine muligheder eller 
få en aftale om et hjemmebesøg, hvor vi gerne kommer ud til dig i dit hjem. 
 
•   Personlig Pleje  
• Bad 
• Påklædning 
• Oplæsning – Avis, bøger mm. 
• Fast vagt 
• Tilberedning af mad 
• Aflastning i eget hjem 
• Ledsagelse ud af hjemmet (eks. Sygehus, læge, bytur mm) 
• Gå tur 

 

MI-VI-REN vil tilstræbe, hjælpen udføres af den faste hjælper og i forbindelse 
med visiteret tid eller på en tid efter borgeres ønske, så borgeren får en fast 
medarbejder, som har erfaring i rengøring, er samarbejdsvillig, engageret og 
ærlig. MI-VI-REN har rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter med, (dog 
kun støvsuger ved tilkøb) dette for at sikre, at medarbejderne kender de 
produkter, de arbejder med. Rengøringsmidlerne er miljøvenlige. 

Har du brug for en personlig samtale, før du træffer dit endelige valg, 
kommer vi gerne ud på et hjemmebesøg.  
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