Hjemmeplejen
Svendborg Kommune

For yderligere information
kontakt venligst:
Hjemmepleje Øst:
Ørbækvej 42A		
5700 Svendborg
Telefon: 62 23 43 63		
Mail: hjemmepleje.oest@svendborg.dk

svb 3440

Hjemmepleje Vest:
Fåborgvej 64
5700 Svendborg
Telefon: 62 23 44 00
Mail: hjemmepleje.vest@svendborg.dk

Værdigrundlag
Borgere, der henvender sig til Hjemmeplejen i Svendborg
Kommune, skal føle sig imødekommet, set, hørt og forstået
i forhold til de ønsker, de har for deres liv. I Hjemmeplejen
understøtter vi borgernes egne ressourcer og muligheder,
samt skaber tryghed for de borgere, der har behov for
hjælp og støtte.
Vi har en forventning om, at alle borgere bidrager med de
ressourcer, de har, og selv tager andel i at skabe et godt liv.
Tilbud om hjælp og støtte:
I hjemmeplejen arbejder vi tværfagligt og professionelt.
Vores målsætning er, at hjælpen ydes nærværende og
omsorgsfuldt, så den enkelte borger oplever, at mødet med
medarbejderne sker med værdighed og respekt.
Vi tager udgangspunkt i de mål, behov, ønsker og ressourcer den enkelte borger har. Hjælpen tilbydes som
vejledning, støtte og træning og borgerne inddrages aktivt
i opgaveløsningen.
Vi inviterer til samarbejde:
Hjemmeplejen i Svendborg Kommune ser pårørende og
frivillige som vigtige samarbejdspartnere. Vi ønsker, at pårørende og frivilliges ressourcer involveres alle steder,
hvor det kan medvirke og bidrage til at øge borgeres livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse i hverdagen.

Hjemmeplejen i
Svendborg Kommune?

1

arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang
og med størst mulig involvering af den
enkelte borger og dennes pårørende

2

arbejder døgnet rundt
alle årets dage

3

kan hurtigt iværksætte hjælp
i akutte situationer

4

arbejder med forebyggelse for at
undgå sygdom og indlæggelser

5

understøtter den enkelte borgers sundhed ved at have fokus på ernæringstilstand, kost og måltider

6

er veluddannede og ajourført
med nyeste viden

7

er uddannet til at vejlede om Svendborg
Kommunes mange tilbud til borgerne og
deres pårørende

8

har egne faste afløsere til at tage
over ved medarbejderes fravær

9

har hurtigt adgang til relevante
hjælpemidler

