Hjemmeplejen
- Vi ser på det hele menneske

Velkommen
Her i folderen kan du læse om Ringsted Kommunes Hjemmeplejes
mange forskellige tilbud – både hjælp til personlig pleje, sygepleje
og praktisk hjælp.
Hjemmeplejen i Ringsted Kommune besøger hver dag ca. 800
borgere. Nogle får besøg, én gang om dagen, mens andre plejekrævende i perioder får op mod otte besøg i døgnet. På de mere
end 2.100 daglige besøg hjælper Hjemmeplejens personale med
alt fra at få borgeren ud af sengen, personlig pleje, støtte omkring
mad og indkøb, til at skifte forbindinger, give medicin og ikke
mindst lindre og støtte borgere og pårørende omkring døden.
Hjemmeplejen arbejder hele tiden på at forbedre sin service.
Personalet efteruddannes, så deres viden er i top og besøgene
planlægges, så der så vidt muligt kommer det samme personale
hjem til dig.
De 230 ansatte i Ringsted Kommunes Hjemmepleje gør et fantastisk stykke arbejde – og jeg ved, at de sætter en ære i at være
nærværende, hjælpsomme og dygtige til deres job.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Niels Ulrich Hermansen
Borgmester

Hvem er vi
Hjemmeplejen i Ringsted Kommune er en arbejdsplads for 230
mennesker, der døgnet rundt tager sig af borgere i Ringsted
Kommune, som har brug for støtte og hjælp i dagligdagen. Det kan
være fordi, du er eller har gået igennem en alvorlig sygdom. Det
kan også være, fordi du ikke længere kan klare alle hverdagens
udfordringer selv.
De mangeartede opgaver vi løser, foregår i tæt samarbejde mellem
borgeren, de pårørende og personalet. Vi vægter få og kendte
medarbejdere med de rette kompetencer til løsning af opgaven i
hjemmene.
Til løsning af mere komplekse opgaver har vi specialister indenfor
områderne demens, sår, urininkontinens, smertebehandling,
terminalpleje (døende) samt i psykiatri.
Hjemmeplejen i Ringsted Kommune støtter og hjælper ca. 800
borgere, primært ældre.
Vi er uddannede social- og sundhedshjælpere, social- og
sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter og
specialister. Og vi er en offentlig virksomhed, der også uddanner morgendagens plejepersonale. Derfor er vi også altid helt
opdateret med den seneste udvikling på social- og sundheds- og
plejeområdet.

Kontakt
Hjemmeplejen Ringsted Kommune
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Telefon: 57 62 77 07
www.ringsted.dk

Hvorfor os
At være en offentlig virksomhed, der tilbyder gratis hjælp indenfor
sygepleje og omsorg til borgere og uddanner nyt fagpersonale,
kræver og forpligter. Vi hører og synes også selv, vi er dygtige, og
det vil vi gerne blive ved med at være. Vi har ligeledes mange års
erfaring indenfor området.
Ringsted Kommunes Hjemmepleje er gode til:
• At yde omsorg, pleje og behandling til ældre, syge, midlertidigt
syge og mennesker i den sidste fase af livet.
• At støtte og hjælpe borgere til øget livskvalitet indenfor de givne
rammer.
• At hjælpe borgeren på rette kurs igen efter en sygeperiode,
således at egne funktioner bevares og styrkes.
• At udbrede kendskabet til de sundhedstilbud der er i vores område.
• At arbejde engageret og professionelt sammen med borgeren med
fokus på relationen og respekt.
• At borgere tilbydes netop den pleje eller behandling, som vedkommende har behov for, gennem et højt fagligt uddannet personale og
samtidig med tæt relation til læger, specialister og hospitaler.
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Ann’s Vikar og Rengøringsservice ApS
▪ Til jer der har brug for faguddannet sundhedspersonale i dag - aften og nattevagt.
▪ Til dig der har brug for en hånd til rengøring, ledsagelse i forbindelse med læge,
frisør eller en tur i det grønne m.v.
▪ Vi er tilknyttet hjemmeserviceordningen.
▪ Vi udsteder gerne gavekort.
▪ Ring til os, så ﬁnder vi i fællesskab den rette løsning.

Anns Vikar og Rengøringsservice ApS ▪ Tvindelstrupvej 69 ▪ 4100 Ringsted ▪ Tlf. 56361511 ▪ Tlf. 41 66 43 07 ▪ www.ann-vikar.dk

Hvad er det vi kan
I Hjemmeplejen arbejder vi i teams. Dét gør, at det omsorg- og plejepersonale, du møder i
dit hjem, kender dig og dine pårørende. Det er især vigtigt, hvis din situation forværres, og
du har brug for hjælp i mange timer.
Vi sætter en dyd i at arbejde professionelt, men altid præget af et personligt engagement
og ansvarlighed.
Praktisk hjælp & personlig pleje
Den praktiske hjælp dækker over en lang række opgaver, som vi kan støtte og hjælpe
med. Det kan være alt lige fra rengøring, indkøb, tøjvask, opgaver omkring mad og
pengesager. Når det gælder den personlige pleje, har de fleste af vores borgere især
stor glæde af at få hjælp til at komme i bad, øvre/nedre toilette, hudpleje, tandbørstning,
barbering m.m.
Hjemmesygepleje
Vores hjemmesygeplejersker hjælper dig med opgaver som f.eks. sårpleje, undersøgelser
og behandling samt medicinhåndtering.
Vi arbejder løbende på at styrke det tætte samarbejde, der er mellem vort faste plejepersonale og hjemmesygeplejen.
Dette begrundet i, at vores erfaringer på området viser os, at denne samarbejdsrelation
kommer borgeren til gavn.
Vi har sygeplejersker, der er specialister i sår, demens, smertelindring, pleje af døende,
psykiatri og socialpsykiatri.
Sygeplejerskerne i Ringsted Kommunes Hjemmepleje arbejder i både dag- aften og
nattevagter. De kommer rundt i hele kommunen og står også til rådighed for kommunens
tre plejecentre, bosteder og socialpsykiatrien. Der samarbejdes altid tæt med kommunens
praktiserende læger, vagtlæger m.m.
Hjælp til selvhjælp
I de fleste tilfælde arbejder vi ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”. Det betyder, at den
praktiske hjælp betragtes som et supplement til det, man kan have svært ved selv at udføre. Vi synes, det er vigtigt at betragte alle som hele mennesker. For selvom sygdom og/
eller alderdom har vanskeliggjort nogle eller mange kropsfunktioner, så er vore borgere alle
mennesker med en lang livserfaring, personlighed og identitet. Det vil vi gerne respektere!
Hjælp til selvhjælp metoden medfører også, at yderligere funktionstab forebygges, således
at ens funktioner om muligt forbliver på samme niveau eller bedres.

........leverer vikarydelser til
social- og sundhedsområdet!
DanaCare og Ringsted Kommune har kontrakt om:

Går du i byggetanker?
Alt inden for:
• Trælast
• Bygningsartikler
• Lak, maling, fuge

• Vikarer til social- og sundhedområdet
DanaCare tilyder også:

•
• Vikarer til det pædagogiske område

• Køkken og bad
• Værktøj og beslag
• Lamper og elartikler

Kontakt DanaCare for besøg af konsulent eller yderligere
materiale på: info@ danacare.dk eller 46 32 45 33
- eller besøg vores hjemmside: www.danacare.dk

faglighed • troværdighed • kvalitet
Næstvedvej 29 • 4100 Ringsted • Tlf. 57 61 20 12 • www.xl-printz.dk • info@xl-printz.dk

www.kvalicare.dk

- VIDEN UD I HÆNDERNE PÅ PLEJEPERSONALET

•Videndeling i store personalegrupper – internet baserede kurser tilpasset til kommunen
• Forebyggelse og behandling på baggrund af evidensbaseret viden og bedste kliniske praksis
• Strategisk tilgang på baggrund af årlig analyse / effektmåling i kommunen
Begynd med en analyse og potentialeberegning i din kommune kontakt os på 22472911 / 22163617 eller kvalicare@kvalicare.dk

Svend Aage Lassen i Ringsted
har leveret Suzuki til
Hjemmeplejen siden 1998
(skal vi også være din samarbejdspartner?)
Svend Aage Lassen Ringsted ApS
Sleipnersvej 14 · 4100 Ringsted · Tlf. 57 61 20 51 · www.svendaagelassen.dk

• www. jsdanmark.dk • 546110 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

Hjemmeplejen Ringsted Kommune
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Telefon: 57 62 77 07
www.ringsted.dk

