
Frederiksberg kommune 
hjemmepleje

Hvilken fodspor har I SIKRE HÆNDER EFTERLADT



I sikre hænder har 
været med til at øge 
fagligheden i 
hjemmepleje, hvor 
alle faggrupper 
arbejder ud fra 
samme plan og mål 
med borgeren i 
centrum



Øget faglighed i grupperne 
alle faggrupper imellem via 

vores fokustavler

2014

2015

2016



Det har ikke været en nem vej 
og vi har til tider været på meget 
bølgende vand. Men fællesskabet 
og ledelses opbakningen har gjort 
at vi har skabt en kultur og 
struktur i vores hverdag 



Fællesskab 
Faglighed 

&

BORGEREN

TVÆRFAGLIGT 
SAMARBEJDE

BORGER 
INDVOLVERING VI TØR FORTÆLLE OM VORES 

OBSERVATIONER OG REFLEKTIONER

PAKKERNE HAR SKABT EN 
FAGLIG BEVIDSTHED

- Med borgen i centrum
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Det som vi ikke vidste ville følge med at 
arbejde med de kliniske pakker

Og jeg kan blive ved………



Hjemmeplejens kerneopgave:

Ud fra en rehabiliterende tilgang støtter vi borgeren i at forblive tryg og 
aktiv i eget hverdagsliv længst muligt og i alle livets faser ved at 
forebygge, bistå med praktisk hjælp, personlig pleje og behandling i et 
tæt samarbejde med borgeren og dennes netværk.

Tværfaglighed

Borgeren i centrum

Faglig bevidsthed

Vidensdeling



Hvilken fodspor har I SIKRE HÆNDER efterladt



Vi kan rolig sige at metoderne fra i sikre hænder er 
kommet for at blive i Frederiksberg kommunes 
hjemmepleje
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