
En god 
og tryg hverdag 

i København





Hvis du har brug for praktisk hjælp eller 
personlig pleje i din hverdag, tilbyder 

Attendo hjemmepleje af høj kvalitet. Du kan 
vælge os til at levere den hjælp, du er visiteret 
til af kommunen.

Du får en fast kontaktperson, som er den 
medarbejder, der primært vil varetage hjælpen 
hos dig. Desuden tilstræber vi, at det er de 
samme få medarbejdere, der kommer i dit hjem.

I planlægningen af arbejdet gør vi, hvad vi 
kan for at sikre, at din hjælper kommer på 
det aftalte tidspunkt. Hvis der alligevel bliver 
forsinkelse, ringer vi til dig og giver besked.

Du kan altid benytte ordningen ’fleksibel 
hjemmehjælp’, der betyder, at du på den 
enkelte dag kan bytte dig til en anden hjælp 
end den, du er visiteret til.

Vi kan 
hjælpe dig

Hjælpen er gratis,  
hvis den er visiteret  

– også når du 
vælger Attendo



Hvis du ønsker 
ekstra hjælp

Har du ønske om særlig rengøring, et dejligt fodbad 
eller en gåtur, kan vi også hjælpe med det.

Hos os har du mulighed for at tilkøbe for eksempel:

• vinduespudsning

• rengøring og oprydning 

• en cykeltur på Attendos rickshaw

• personlig tid – for eksempel samvær over en kop kaffe 

Vi kan også ledsage dig på en gåtur, til et foredrag  
eller på familiebesøg. 

Noget af hjælpen – eksempelvis rengøring – falder  
ind under ordningen om håndværkerfradrag og er  
derfor fradragsberettiget.



Hos Attendo har du 
mulighed for en cykeltur 
på vores rickshaw



Vores medarbejdere er faguddannede og 
kompetente til at hjælpe dig. Det gør de 

i tæt samarbejde med dig og dine pårørende. 
Desuden koordinerer de aftalerne med andre, 
som tilbyder for eksempel sygepleje, træning  
og levering af mad.  

Vi færdes dagligt i dit lokalområde, og derfor 
har vi kendskab til de mange aktiviteter og 
tilbud, der findes, og som måske kan have 
interesse for dig. Vi hjælper gerne med at tage 
kontakt til et lokalt tilbud, til din læge eller til 
kommunens visitation, hvis du har brug for det.

Sammenhæng 
i din hverdag



Attendo er en privat virksomhed med  
lang erfaring i at levere hjemmepleje  

i forskellige kommuner i Danmark. 

Alle vores medarbejdere er klædt i Attendos 
arbejdstøj og bærer synligt navneskilt. De arbej-
der under tavshedspligt og er opmærksomme på 
vigtigheden af, at privatlivets fred respekteres. 

På vores kontor i København er der, på alle 
hverdage, en medarbejder i dagtiden. Du er 
velkommen til at kontakte kontoret, hvis du 
har brug for at tale med os. Uden for kontorets 
åbningstid kan du få fat på en af vores 
medarbejdere på akuttelefonen, hvis der opstår 
en særlig situation, hvor du har brug for at 
komme i kontakt med os.

Det er vigtigt for os, at medarbejderne trives 
og er glade for deres arbejde. Vi arbejder derfor 
målrettet med at sikre et godt arbejdsmiljø, og 
medarbejderne er ansat på overenskomst.

•  Gratis visiteret  
hjemmepleje

•  Fast kontaktperson

• Aftalte tider

•  Faguddannede  
og kompetente  
medarbejdere

•  Fleksibel  
hjemmehjælp

•  Tæt samarbejde  
med lokalsamfund 
og kommune

•  Mulighed for tilkøb

Attendo København

Attendo tilbyder:



Omsorg på din måde

Attendo København 
koebenhavn@attendo.dk

www.attendo.dk/københavn 
Telefon 33 91 91 00

Vi glæder os til 
at møde dig

TR
YK

: K
A

ILO
W

 G
RA

PH
IC

, F
O

TO
: A

N
N

E-
LI 

EN
G

ST
RÖ

M
, G

RA
FI

K:
 F

RK
. M

A
D

SE
N


