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Frit valg
Reglerne om Frit valg af leverandør af
personlig pleje og praktisk hjælp trådte i kraft
1. januar 2003.
I henhold til § 83 i Serviceloven skal
kommunalbestyrelsen tilbyde
1) personlig pleje og
2) hjælp eller støtte til nødvendige
praktiske opgaver i hjemmet.
Alle personer, der er berettiget til hjælp
eller støtte efter § 83, skal vælge, hvilken
af de leverandører, der er godkendt i den
pågældende kommune, der skal udføre
hjælpen.

På de følgende sider er der en kort præsen
tation af de leverandører, der er godkendt i
Silkeborg Kommune, og som du dermed har
mulighed for at vælge. Præsentationen omfat
ter både de private og den kommunale leve
randør.
Alle leverandører i Silkeborg Kommune kan
tilbyde hjælp til både personlig pleje og
praktisk hjælp hele døgnet.

Schultz Pleje & Hjemmeservice
Schultz Pleje &
Hjemmeservice
Vinkelvej 14B
8620 Kjellerup
Tlf. 86 66 70 26
Mobil. 28 60 08 08

Schultz Pleje & Hjemmeservice er en familieejet virksomhed, som er
beliggende i den nordlige del af Silkeborg Kommune. Virksomheden
har eksisteret siden 2003 og direktør er Lona Schultz, som er uddan
net social- og sundhedsassistent med mere end 35 års faglig erfaring
fra pleje- og rengøringsbranchen. Schultz Pleje & Hjemmeservice
tilbyder et højt serviceniveau til vores kunder, som alle tilknyttes en
eller flere af vores kompetente medarbejdere. Der udpeges en med
arbejder, som fungerer som kontaktperson for den enkelte borger og
pårørende.
Det er desuden muligt at tilkøbe ekstra ydelser som f.eks.
hovedrengøring eller vinduespolering.

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
89 70 40 00

Hos Silkeborg Kommune lægger vi vægt på, at du og din familie
føler, at din hverdag er god og tryg. Derfor får du en personlig og
omsorgsfuld pleje, som tager udgangspunkt i dine behov. Vi har faste,
veluddannede og meget kompetente sundhedsfaglige medarbejdere,
som hver dag gør deres bedste for, at du kan opleve en god pleje og
omsorg – og at du og din familie oplever sammenhæng i samarbej
det med social- og sundhedshjælpere, assistenter, sygeplejersker,
terapeuter og læger. Din tryghed er vigtig for os.

Svane Pleje
Svane Pleje har været godkendt under ”frit valg” siden 2003. Vi er et
gratis privat alternativ og valg for dig, som skal modtage pleje og/eller
praktisk hjælp.

Vi er stolte over at få lov til at levere hjemmepleje med hjertet, med
smil og med overskud. Og vi glæder os til at tilrettelægge hjælpen
hos dig og sammen med dig således den afspejler den person du
er. Svane Pleje har stor erfaring med pleje og hjælp til mange typer af
sygdomme eller svækkelser, herunder også demens og alvorligt syge.
Og vi ved, at det er af stor betydning for pårørende, at vi indgår et
konstruktivt samarbejde.
Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information og
aftale et besøg på tlf.: 87 20 08 98.
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Hos Svane Pleje får du en fast hjælper tilknyttet, som vægter at arbejde
med faglighed, omsorg og hjertet på rette sted. Hos Svane Pleje er
det vigtigt for os, at vi hjælper dig med det du ikke selv kan, og at
vi samtidig også bidrager til din træning og rehabilitering, således at
vi sikrer, at din sundhed og livskvalitet er i fokus. Sammen med dig
afstemmer vi, hvordan du har det og hvad du kan overkomme.
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