Personlig og professionel
pleje fra dit lokale team
Lokalpleje Bording-Engesvang

Vi kommer til at lære hinanden godt

leverer både hjemmepleje og

at kende. Du får en fast kontakt

hjemmesygepleje.

person, som også vil være den,

Du kan vælge os som leverandør

der kommer oftest hos dig.

af personlig pleje og praktisk hjælp,

Du får besøg af færrest muligt

hvis Ikast-Brande Kommune har

forskellige af os.

visiteret dig til det.

Vi er her for at hjælpe dig med at

Det er gratis for dig. Vi er et lille

leve dit liv, så du har størst mulig

team med syv sygeplejersker og tre

frihed og selvbestemmelse.

social- og sundhedsassistenter.

Først kaffe,
så pleje

En samtale over en kop kaffe

foreninger og andre lokale aktører

giver en god start. Hos Lokalpleje

i det område, hvor du bor.

prioriterer vi højt, at vi lærer dig,

Måden, vi arbejder på, er udviklet

og du lærer os at kende.

af den hollandske nonprofit-

Vi tager en snak med dig om,

organisation Buurtzorg, som

hvad du er visiteret til, og hvad

vi samarbejder med.

du har brug for, så du kan leve

Vi har fokus på at opbygge

livet, som du gerne vil.

tillidsbasererede relationer og

Hvis du ønsker det, tager vi også

at fungere fleksibelt. Hvis du

gerne en snak med dig og dine 

ønsker for eksempel mere

pårørende, naboer, venner og

rengøring, end du er visiteret til,

andre, som hjælper dig.

kan du tilkøbe det for 476 kr. pr.

Lokalpleje kender og samarbejder

time (fradragsberettiget).

med frivilligorganisationer og

Hjemmepleje og sygepleje
hænger sammen
Som noget nyt i Danmark kan

sammen med færrest muligt ind og

Lokalpleje Bording-Engesvang

ud ad din dør.

levere fuldt sammenhængende

Vi arbejder ud fra tillid og på at gøre

hjemmepleje og sygepleje.

det hele så enkelt som muligt. Vores

Det er en forsøgsordning, som

team organiserer selv sit arbejde

gælder i 7441 Bording og 7442

uden komplicereret bureaukrati.

Engesvang.

Hvis du bor i postnummer 7430 Ikast,

Vælger du os også til bistå dig

kan Lokalpleje ikke levere sygepleje.

med personlig pleje og praktisk

Kontakt os på telefon 44 12 92 21,

hjælp, får vi det hele til at hænge

hvis du har spørgsmål til dette.

Mød dit lokale team

Anne
Sygeplejerske

Charlotte
SOSUassistent

Julie
Sygeplejerske

Katja
Sygeplejerske

Hanne
SOSUassistent

Lotte
Sygeplejerske

Tina
Sygeplejerske

Dorthe
SOSUassistent

Pia
Sygeplejerske

Tine
Sygeplejerske

Hvis du gerne vil tale med os, før du vælger Lokalpleje som leverandør af
personlig pleje og praktisk hjælp, så ring på 30 90 63 30 mellem kl. 10 og 15.
Lokalplejeteamet holder til på den gamle station i Bording. Vi er godkendt som
fritvalgsleverandør af hjemmepleje i Ikast-Brande Kommunes distrikt Nord.
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