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DU MØDER DEN 
SAMME GLADE 

MEDARBEJDER, SOM 
KENDER DIG

VI ER PRIVAT OMSORG
- EN DEL AF FRITVALGSORDNINGEN

TILVALGSYDELSER 
- ER DER ANDET, VI KAN HJÆLPE DIG MED?

Privat omsorg yder personlig pleje,  
praktisk hjælp og tilvalgsydelser til borgere 
i din kommune. Du kan vælge os som din 
private hjemmepleje – helt gratis. Det 
kræver blot, at du allerede er visiteret til 
offentlig hjemmepleje i kommunen.

Hos os er du i trygge hænder. Vi følger 
kommunens retningslinjer med en fleksibel 
tilgang til dig og dine behov, baseret på 
dialog og gensidig forståelse. Alle pleje-
opgaver bliver udført af højt kvalificerede 
medarbejdere, som prioriterer nærvær og 
punktlighed i plejen. 

Vi tilbyder et bredt udvalg af ydelser, som 
du kan tilvælge mod egenbetaling.

 ♥ IT-support
 ♥ Aflastning
 ♥ Madanretning
 ♥ Frisør
 ♥ Hundeluftning

 ♥ Rengøring
 ♥ Flytning
 ♥ Tøjvask
 ♥ Havearbejde
 ♥ Vinduespudsning

Se mere på www.ajourcare.dk/privatomsorg 
eller ring på 55 34 14 00.



4

REHABILITERENDE INDSATS

Vi motiverer den enkelte borger 
til at bibeholde og genvinde det 
psykiske og fysiske funktionsniveau. Vi støtter og guider ud 
fra borgerens selvstændighed, med en anerkendende og 
rehabiliterende tilgang.

EMOTIONELLE RELATIONER

Vi skaber tryghed og yder omsorg hos den 
enkelte borger og pårørende, som møder det 
samme kendte ansigt til dagens plejeopgaver. 
Vi arbejder aktivt i et tværfagligt samarbejde 
med relevante partnere.

INTUITIV TÆNKNING 

For os handler helhedspleje om at 
registrere og måle med årsag og virkning. 
Samtidig sanser og observerer vi den 
enkelte borger bagom sygdom og 
funktionsnedsættelse.

FAGLIGHED TIL FINGERSPIDSERNE

Teamet består af fagligt kvalificerede medarbejdere med 
erfaring indenfor helhedspleje, sygepleje og rehabilitering. 
Alle medarbejdere gennemgår kompetenceudvikling med 
fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom.

ANSVARLIG ADFÆRD 

Vi lever op til vores forpligtelser med en fuldt 
funktionel arbejdsmiljø-organisation. Med 
Dansk Erhverv som partner sikrer vi ordnede 
forhold, og vi leverer høj kvalitet i observationer 
og dokumentation. 

HVORFOR SKAL DU VÆLGE OS 
SOM DIN PRIVATE HJEMMEPLEJE?
SVARET FINDES I VORES 5 FOKUSOMRÅDER:



STINE NIELSEN

Driftleder Privat omsorg 
Social- og sundhedsassistent 
E-mail: sni@ajourcare.dk

AjourCare Privat omsorg 
Mail: privatomsorg@ajourcare.dk 

Telefon: +45 55 34 14 00 
CVR: 34 47 89 53 

THOMAS BRÜGGEMANN

Kvalitets- og udviklingschef 
Sygeplejerske 
E-mail: tpb@ajourcare.dk

KONTAKT:
Du er velkommen  
til at ringe til os på 

tlf. 55 34 14 00 

Kontoret er åbent 
mandag– fredag 
kl. 8.00 – 15.00

SANDI ROSELL

Teamleder 
Social- og sundhedsassistent 
E-mail: sro@ajourcare.dk

AjourCare er et familieejet selskab med over 15 års erfaring inden-
for sundhedsområdet. Vi leverer vikarer til sygehuse, psykiatri og 
kommunal pleje i Region Sjælland. Derudover drifter vi 40 respi-
ratoriske ordninger fordelt på hele Sjælland. I januar 2021 fik vores 
hjemmepleje Privat omsorg sin opstart i Frederikssund.

Du kan læse mere om os på www.ajourcare.dk/privatomsorg. 


