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Attendo Care
Dit valg af hjemmepleje

Velkommen til Attendo Care
Du kan stole på os
At være afhængig af andre mennesker for at klare dagligdagen, er ikke altid
nemt. Det er vigtigt at kunne stole på de personer som skal hjælpe dig med f.eks.
rengøring, indkøb, personlig pleje og sygepleje.
For de ﬂeste af os handler et godt liv om at være rask og stærk, have venner, give
og tage imod kærlighed og have et godt arbejde. For andre kan det handle om at få
den rette hjælp i form af service, pleje og omsorg, samt at kunne påvirke sin hverdag og være en del af et fællesskab.

Du skal opleve tryghed
Det grundlæggende i vores arbejde er at du og dine pårørende føler sig trygge. Erfaring og høj kompetence blandt medarbejderne er en vigtig del af trygheden. Den
service, pleje og omsorg vi giver sker ud fra dine forudsætninger, behov og ønsker.
Vores mål er at du skal opleve at have inﬂydelse på dit eget liv, og kan påvirke den
service og pleje vi skal give. I det daglige arbejde, skal vores medarbejdere være
lydhøre, vise empati og være ﬂeksible.

Vi garanterer god pleje, omsorg og service

Hjemmeservice

Attendo Care er godkendt i den kommune du bor i, til at udføre pleje, omsorg og
service til alle som omfattes af fritvalgsordningen.

Vi kan udover dette også tilbyde hjemmeservice, som er opgaver du ikke kan blive visiteret til af din kommune, det kunne f.eks. være hovedrengøring og vask af gardiner.

Fritvalgsordningen vil sige at man bliver visiteret til hjælp fra kommunen, men
man vælger selv, hvilken leverandør man ønsker til at udføre opgaverne.

Til hjemmeservice opgaver får man tilskud fra staten. For at modtage tilskuddet
skal man modtage pension.

Attendo Care tilbyder at udføre al den hjælp du behøver inden for rammerne for
fritvalgsordningen med hensyn til pleje, omsorg og service. Vi tilbyder hjælp i tidsrummet 7.00 til 23.00. I nogle kommuner tilbydes også sygepleje.

Attendo Care har ressourcerne til at give den bedste service og omsorg til hvad det
end måtte være. Det giver tryghed, sikkerhed og god kontinuitet. Vælger du
Attendo Care er det stadig din kommune som visiterer til de forskellige ydelser,
bortset fra tilkøbs- og hjemmeservice ydelserne.

Tilkøb

Ansvaret for at du modtager god service, pleje og omsorg er vores virksomhedschef
og dennes medarbejdere.

Det er muligt at købe sig til ﬂere ydelser end kommunerne visiterer til. Kontakt os,
hvis du har behov for dette.

Vil du mødes med os alene eller sammen med dine pårørende, for at få mere information er du velkommen til at kontakte vores virksomhedschef.

