
Ældre & Rehabilitering

INFORMATION 
Borgerens hjem som arbejdsplads



Dit hjem – en arbejdsplads
Du er visiteret til hjemmehjælp, hjemmesygepleje eller træning, der va-
re-tages af medarbejdere fra Vejen Kommune. Medarbejderne arbejder 
rehabiliterende og vil i samarbejde med dig, tage udgangspunkt i dine behov 
og ønsker, på baggrund af visitering og under hensyn til arbejdsforhold.

Regler for arbejde i dit hjem
Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljølovens bestemmelser, der anviser 
hvordan følgende forhold håndteres:
• Forflytninger og arbejdsstillinger
• Håndtering af kemikalier, så som rengøringsmidler o.lign.
• Psykisk arbejdsmiljø
• Brug af hjælpemidler og husholdningsmaskiner (støvsuger o.lign.) 

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet i dit hjem?
Medarbejdernes leder har ansvaret for, at arbejdsmiljøloven overholdes. Det 
betyder at arbejdsforholdene skal være i orden inden arbejdet påbegyndes. 
Derfor vil en ”APV”-medarbejder komme på besøg og udarbejde en arbejds-
pladsvurdering (APV), der beskriver de forhold der skal korrigeres. Der følges 
løbende op på om arbejdsforholdene lever op til kravene.
• Der må ikke ryges i hjemmet, mens medarbejderne er der
• Der skal luftes ud for tobaksrøg inden medarbejderne kommer
• Husdyr som hund og kat skal være lukket bort inden besøg.

Adgangsforhold og dit hjems indretning
• Adgangsforhold skal være sikre uden risiko for fald
• God belysning ude og inde
• Hensigtsmæssige pladsforhold, som ofte medfører ommøblering samt 

eksempelvis at løse tæpper og dørtrin skal fjernes
• Hjælpemidler placeres hensigtsmæssigt.
 



Praktisk bistand i dit hjem
• Medarbejderne må ikke benytte rengøringsmidler med faresymboler
• Medarbejderne må ikke anvende trappestige eller lignende i arbejdet
• Du skal sørge for Støvsuger hvor røret kan forlænges til min. 105 cm
• Medarbejderne skal anvende Vejen Kommunes rengøringsmidler, 

moppeskaft, moppestykker/klude. Egen wc-rens kan dog benyttes,  
såfremt det er med en pH værdi mellem 6-8.

• Medarbejderne må ikke flytte tunge genstande som møbler, madrasser, 
ølkasser og lignende.

Personlig pleje i dit hjem
• Hjælpemidler bevilliges i en midlertidig periode og skal returneres til 

Vejen Kommune.  De skal være tilstede, når hjælpen påbegyndes
• Er der behov for plejeseng, skal der være den nødvendige plads til at 

medarbejderne kan arbejde fra begge sider af sengen.  Placeres sengen i 
et mindre værelse, kan det være nødvendigt at evt. ægtefælles seng flyt-
tes eller placeres i andet værelse

• Hvis pladsforholdene på badeværelset er for trange, kan hjælpen til per-
sonlig pleje og bad ydes som etagevask i et andet rum eller i plejesengen.

Sygepleje
Har du brug for sygepleje og er arbejdsforholdene ikke iorden, kan sygepleje 
tilbydes i sygeplejeklinikken. En forudsætning er at du selv kan komme frem 
til klinikken.
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