
Ballerup Kommune

Hjemmeplejen



Hjemme- og sygeplejen på Spil!

Udfordring:

Vi har svært ved at finde nok der vil arbejde 
hos os

Hvad skal der til for at I vil arbejde i en 
hjemme- og sygepleje?

Lav en film, en brochure, kampagne el.lign. 
der fortæller om det



Hjemme- og sygeplejen i Ballerup Kommune

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   
Vi er ca. 385 medarbejdere i 
den kommunale hjemme- og 
sygepleje i Ballerup kommune.

Vi besøger 1500 borgere.

Alle teams har kontor på 
Telegrafvej

Vi er fordelt i 7 fagteams og 1 
sygeplejeteam. 



Callcenter

Vi har vores egen callcenter, hvor borgerne kan 
ringe ind med spørgsmål.

Callcenteret er Hjemmeplejen stemme udadtil. 



Områder

Hjemmeplejen kører ud til borgere i hele 

Skovlunde, Egebjerg, Måløv og Ballerup

Så det er et stort område vi skal arbejde i

hver dag i døgnets 24 timer.



Transportmidler rundt i kommunen

Når vi skal ud til borgerne så 

cykler vi eller kører i bil.

Vi har: 

• 28 Elcykler

• 9 almindelige cykler

• 2 turcykler hvor man kan cykle 

med en borger.

• 14 Elbiler

• 21 Hybridbiler



Arbejdsredskaber

Vi har eget sygepleje depot, 

hvor vi kan hente materialer 

til at hjælpe borgerne 

med sårpleje, stomipleje,

kateterpleje og meget andet.



Arbejdes redskaber

Alle Social- og sundhedshjælpere har 
Iphones. Alle Social- og Sundheds 
assistenter har Ipads. 

Her kan vi se vores planlagte køreliste 
hver dag, hvor der står hvilke borgere 
vi skal hjælpe, hvad vi skal hjælpe 
med og hvornår vi ca. skal komme og 
hjælpe. 

Vi kan læse hvorfor borgerne skal 
have hjælp og deres sygdomsforløb

Vi skriver også hvordan borgerne har 
det og skriver opgaver til hinanden, 
hvis andre faggrupper skal tilse 
borger. 



Uniformer

Vi bærer alle uniformer



Arbejdsplads goder

Privat Trænings center

Gratis kaffe, the og Kakao

Personaleforening

Fælles julefrokost



løsninger   ,

Hjælp til udfordringen fra biblioteket

https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/stotte-
hjaelpemidler/ballerup-kommunes-hjemmepleje

https://infosundhed.dk/hjemmesygepleje/hjemmeplejens-opgaver

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpa
edagogik/social-og-sundhedsassistent

https://www.dr.dk/nyheder/penge/robotter-skal-goere-
hjemmeplejen-attraktiv

https://www.tv2lorry.dk/artikel/foa-kampagne-loeser-ikke-manglen-paa-
hjemmeplejemedarbejdere

https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/stotte-hjaelpemidler/ballerup-kommunes-hjemmepleje
https://infosundhed.dk/hjemmesygepleje/hjemmeplejens-opgaver
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/omsorgsundhedogpaedagogik/social-og-sundhedsassistent
https://www.dr.dk/nyheder/penge/robotter-skal-goere-hjemmeplejen-attraktiv
https://www.tv2lorry.dk/artikel/foa-kampagne-loeser-ikke-manglen-paa-hjemmeplejemedarbejdere

