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 Kære borger

I Halsnæs Kommune skal alle kunne leve livet – hele livet. Både i 
den skønne natur og i de nære fællesskaber, hvor vi engagerer 
os i aktiviteter og mennesker omkring os.

Det gode liv kommer ikke af sig selv. Livet stiller både krav 
til det enkelte menneske, til lokalsamfundet og til det som 
kommunen leverer.

Hvis det bliver svært for dig at klare dig selv f.eks. på grund af 
sygdom, handicap eller andre udfordringer, så skal du have den 
nødvendige støtte, når der er brug for den.

Vi har derfor udarbejdet seks hæfter, der beskriver de forskellige muligheder og 
tilbud, der findes i kommunen på Sundheds- og Ældreområdet.

Hæfterne beskriver også det politisk fastsatte serviceniveau i Halsnæs 
Kommune. Det betyder, at du og dine pårørende kan sætte jer ind i den støtte 
og de muligheder, der findes i kommunen inden i tager en samtale med 
kommunens fagpersoner.

Du kan finde de seks hæfter på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk. Du 
kan også få et hæfte, som er trykt på papir. Spørg Hjemmeplejen, Visitationen, 
Plejecentret, Borgerservice og på dit aktivitetscenter eller bibliotek.

Vi håber, at du kan bruge hæfterne, og at de er en hjælp til, at du går aktivt ind 
i at definere det gode liv for dig.

Det handler om at leve livet – hele livet.

17. december 2020

Thue Lundgaard Steffen Jensen
Formand for Udvalget for Borgmester

Ældre og Handicappede 
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Har du brug for støtte og hjælp i din daglig-
dag, kan du kontakte Visitationen. Visitatio-
nen er et tværfagligt team, som sikrer, at du 
får den rette vejledning, støtte og hjælp. 

Når du søger om støtte og hjælp, vil en visitator 
tage en samtale med dig. Samtalen kan tages 
over telefonen eller ved et besøg i dit hjem. Du er 
velkommen til at have en pårørende eller anden 
bisidder med til samtalen. Samtalen mellem dig 
og visitatoren vil tage udgangspunkt i dit liv og 
dine mål. Visitatoren foretager også en faglig vur-
dering af, hvad du kan selv, og hvad du har svært 
ved at klare. Ud fra de to ting, har I en samtale 
om, hvilke konkrete og individuelle løsninger, som 
kan fungere for dig. 

Blandt andet vil visitatoren vurdere, om der er 
opgaver i hverdagen, som du ikke kan løse men 
måske kan komme til at klare igen. Ofte kan en 
færdighed styrkes eller læres igen via træning og 
støtte til dine hverdagsaktiviteter. Dette kaldes 
hverdagsrehabilitering. Når både du og kommu-
nen har gjort, hvad I kan, og det måske ikke er 

Det starter med en samtale

lykkedes, at du har genvundet en færdighed, så 
kan samtalen genoptages, men nu med vægt 
på hvilken støtte og hjælp du så skal have for at 
tingene hænger sammen i hverdagen. 

Rehabilitering

Rehabilitering indebærer, at du deltager aktivt 
i den støtte og hjælp, du modtager. Det kan 
eksempelvis være træning i hverdagsopgaver, 
som du har svært ved – eksempelvis at tage tøj 
på, komme i bad eller gøre rent. Rehabilitering 
bevirker, at du genvinder eller udvikler dine fær-
digheder eller undgår yderlige tab af dem. Medar-
bejderne, der kommer hos dig, vil støtte dig i din 
udvikling. Målet er, at du bliver helt eller delvis 
selvhjulpen. Rehabiliteringen kan også handle 
om, at du eksempelvis kan klare en praktisk opga-
ve med et hjælpemiddel.



Efterhånden som du bliver ældre, bliver det mere 
og mere vigtigt at holde sig i gang - fysisk så vel 
som socialt. Dette for at fastholde din mulighed 
for at træffe egne valg, have ansvar for eget liv og 
forme egen tilværelse sammen med dem, som 
du holder af. For at vedligeholde dine færdigheder 
og fysiske aktivitetsniveau er det en forudsæt-
ning, at du hver dag gør det du selv kan, og bliver 
ved med at udfordre dig selv. 

Visitationens afgørelser bygger altid på en sam-
tale med afsæt i din situation, den gældende 
lovgivning samt kommunens politisk godkendte 
serviceniveau. Afgørelsen bygger som regel også 
på, hvilke gode idéer du og visitatoren kan få 
sammen. 

Hvis dine behov ændrer sig

Er du allerede bevilget støtte og hjælp, skal du 
sige det til Visitationen, hvis du mener, dine 
behov ændrer sig. I samarbejde med dig vil en 
visitator vurdere, om der er behov for et nyt hjem-
mebesøg, et nyt rehabiliteringsforløb, eller om 
støtten og hjælpen kan tilpasses alene på bag-
grund af din henvendelse. De medarbejdere, som 
hjælper dig i det daglige, er uddannede til at ob-
servere ændringer i din helbredsmæssige tilstand. 
I et samarbejde med dig kan medarbejderne, som 
hjælper dig, også give besked til Visitationen, 
hvis der er behov for et rehabiliteringsforløb, eller 
hvis din støtte og hjælp skal ændres. Det gælder 
både i tilfælde af forbedring og forværring af din 
situation.

Praktiske informationer

Visitationen
Telefon 4778 4000
sundhed@halsnaes.dk

Du kan også henvende dig på et digitalt  
ansøgningsskema, som ligger på kommunes 
hjemmeside

Et forebyggende hjemmebesøg er en samta-
le om din aktuelle livssituation, og hvordan 
du oplever at klare dig i hverdagen. Det kan 
eksempelvis være emner, der har betydning for 
din sundhed og trivsel samt dine tanker og øn-
sker for fremtiden. De forebyggende medarbej-
dere kan give råd og vejledning om forskellig 
støtte og tilbud i forhold til problemstillinger, 
du måtte ønske at tale om. 

Ved behov tilbydes borgere i alderen 65 år til 79 
år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, 
psykisk eller fysisk funktionsevne, forebyggende 
hjemmebesøg.

Når du fylder 70 år, og hvis du bor alene, tilbydes 
du et forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 75 år, tilbydes du et forebyggende 
hjemmebesøg.

Når du fylder 80 år, tilbydes du et forebyggende 
hjemmebesøg.

Når du fylder 82 år, tilbydes du et forebyggende 
hjemmebesøg en gang om året.

Forebyggende 
hjemmebesøg
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Det er ofte en ny og særlig situation at være 
familiemedlem til et menneske, som har brug 
for støtte og hjælp. Der kan derfor være brug 
for støtte og vejledning til begge parter.

I Halsnæs Kommune lægger vi stor vægt på at 
lytte til og støtte familien, fordi det for alle parter 
er af stor betydning. Hvis der på et tidspunkt op-
står behov for hjælp fra andre end familien, er det 
vigtigt for alle parter, at der bliver skabt et godt 
samarbejde, og at alle parter føler sig inddraget 
og værdsat.

Sammen med det menneske, som skal have 
støtte og hjælp, aftaler vi, hvilke gøremål I som 
familie kan være sammen om, hvad I har behov 
for hjælp til, samt hvordan vi samarbejder.

Som pårørende skal man være opmærksom på 
at en betingelse for, at vi kan inddrage og samar-
bejde, vil være at den person, som har behov for 
støtte og hjælp, først skal give samtykke til, hvem 
vi må samarbejde med og hvordan.

Når en nærtstående person får behov for pleje og 
omsorg, står familien over for nye udfordringer 
i hverdagen. Det kan for eksempel være en ny 
rolle, overvejelser om fremtiden, bekymringer og 
sorg. I den situation er det helt afgørende, at du 
ikke står alene, og at du i tide får talt med andre 
om det, der kan være svært – både følelsesmæs-
sigt og praktisk.

Til familien og pårørende

Tilbud til sorgramte

På sorgvejviseren kan du finde tilbud til sorg  ramte 
fra kommuner, foreninger og Folke kirken. Du  
kan ved at angive Halsnæs Kommune i søgefel-
tet finde frem til de tilbud, der er for sorgramte i 
kommunen.

Sorggruppe i Frederiksværk
Sognepræst Lene Flensted, Frederiksværk Kirke 
afholder sorggrupper.

Sorggrupper i Hillerød
I Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Hille-
rød kan du deltage i en sorggruppe, der primært 
henvender sig til dig, som har mistet en ægte-
fælle. På møderne kan du få viden om, hvordan 
de fleste mennesker oplever sorgen, og hvad du 
”stiller op” med den.

Våge- og aflastningstjenester
Røde Kors har en vågetjeneste, der tilbyder en 
hånd at holde i i den sidste tid. Vågetjenesten 
kan være med til at give pårørende ro, nærvær 
og tryghed omkring dødslejet. Dette tilbud er for 
mennesker, som ikke har en familie, der kan være 
der for dem, eller for familier/nærtstående, som 
har behov for aflastning i den sidste, svære tid.

Du kan på næste side se et udvalg af forskellige 
grupper, som kan rådgive eller støtte dig i forhold 
til den situation, du står i.



Praktiske informationer

Tilbud Sådan gør du

Visitationen Rådhuset i Frederiksværk, 
Telefon 4778 4000

Voksen- og Handicapafdelingen Voksen- og Handicapafdelingen 
Rådhuset i Frederiksværk 
Telefon 4778 4000

Sorggrupper Sognepræst - Frederiksværk Kirke 
Telefon 2948 0030
Kræftrådgivningen i Hillerød 
Telefon 7020 2658 hillerod@cancer.dk.
Sorgvejviser www.sorgvejviser.dk

Røde Kors – Vågetjenesten Else Johansen e.johansen@youmail.dk, eller 
Betina Petra Larsen lulla_dk2003@yahoo.dk
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Praktiske informationer

Tilbud Sådan gør du

Din lokale bisidder Telefon 2826 4321 / 5083 0878
kontakt@bisiddergruppen-nordsjaelland.dk

Ældre Sagen, Hundested Nancy Rosendahl Viborg, 
Telefon 2993 1525

Ældre Sagen, Frederiksværk Bente Okkerstrøm, Telefon 2061 9806
Marianne Dyrved, Telefon 4774 5903 / 
2236 5521

Visitationen

Hvis I som familie har brug for rådgivning og vej-
ledning om støtte og hjælp til en pårørende, kan 
du henvende dig til Visitationen i Halsnæs Kom-
mune. Hvis I som familie har brug for rådgivning 
og vejledning om støtte til voksne med handicap, 
sindslidelser eller særlige sociale problemer, kan 
du henvende dig til Voksen- og Handicapafdelin-
gen i Halsnæs Kommune.

Bisidder

Du kan altid vælge at få støtte fra en bisidder, 
når du for eksempel skal til et møde med kom-
munen, lægebesøg og lignende. En bisidder er 
et ekstra sæt øjne og ører, som kan hjælpe dig 
med at huske, hvad der blev sagt, eller huske 
hvad det var, du selv ville sige eller spørge om. 
En bisidder kan være en pårørende, en ven eller 
en bekendt. En bisidder kan også være en frivillig 
person. Bisidderen er uafhængig, og er natur-
ligvis underlagt tavshedspligten. Der er mange 
forskellige organisationer, som tilbyder en frivillig 
bisidder. Du kan eksempelvis få en gennem ’Din 
lokale bisidder’ og ’Ældre Sagen’.
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I Halsnæs Kommune vil vi gerne støtte dig 
til selv at kunne klare din transport. Det 
betyder, at vi sammen med dig undersøger, 
om du gennem træning kan blive i stand til 
selv at komme omkring. Hvis du efter et 
træningsforløb fortsat har brug for hjælp, kan 
du bevilges handicapkørsel.

Flextur – Movia Flextrafik

Flextur er et tilbud, som alle borgere i kommu-
nen kan benytte. Flextur er et supplement til den 
kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse 
til adresse. Du kan benytte tilbuddet mellem kl. 
6 og 23. Du kan medbringe din kørestol eller 
rollator, men der kan ikke medtages klapvogne, 
barnevogne eller dyr (hvis du har en førerhund 
eller servicehund, kan du selvfølgelig medtage 
denne).

Kørsel – Movia Flextrafik

Flexhandicap – Movia Flextrafik 

Flexhandicap kan blandt andet bruges til sociale 
formål samt fritidsformål. For at kunne bevilges 
individuel Flexhandicap skal du være over 18 
år samt enten være ude af stand til at benytte 
offentlige transportmidler, være svært bevæ-
gelseshæmmet eller afhængig af kørestol eller 
ganghjælpemidler. Du kan køre 104 enkeltture 
om året (kalenderår), og du har mulighed for at få 
kørsel hele døgnet.

Hvis du har behov for mere end 104 enkeltture, 
kan du søge om flere ture i Visitationen. Det er 
dog kun i særlige tilfælde, at der visiteres til flere 
ture.

Du kan medbringe to stk. hjælpemidler, som for 
eksempel rollator og kørestol, dog kun ét eldrevet 
hjælpemiddel. Hvis du ønsker at have en person 
med under din kørsel, kan du tage to ledsagere 
med til halv takst. Du kan dog tage én med gra-
tis, hvis der er bevilget hjælp til dig.

Praktiske informationer

Tilbud Sådan gør du Pris

Flextur Du kan på www.moviatrafik.dk oprette dig som kunde 
online og bestille tur. Bestiller du online, får du 10 % i 
rabat. 

Du kan også ringe til Flextrafik på telefon 7026 2727 
(åbent alle dage mellem kl. 8-18). Du skal bestille kørsel 
2 timer før, du vil hentes.

Egenbetaling.

Flexhandicap Når du søger om Flexhandicap, skal du udfylde et 
ansøgningsskema, som sendes til Halsnæs Kommune. 
Du kan få skemaet, når du henvender dig til Halsnæs 
Kommune eller på Movia Flextrafiks hjemmeside  
www.moviatrafik.dk.

Egenbetaling. 
Der er et årligt 
medlems  gebyr, som 
reguleres hvert år.
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Hvis du har et pleje- og omsorgsbehov, der ikke 
kan efterkommes i en almindelig bolig, har du 
mulighed for at leje en af Halsnæs Kommunes 
ældre- og handicapvenlige boliger eller en 
plejebolig.

Ældre- og handicapvenlig bolig 

En ældre- og handicapvenlig bolig kan på grund 
af dens indretning være med til at gøre dig mere 
selvhjulpen i forhold til at klare hverdagen. 

I vurderingen af om du kan bevilges en ældre-  
og handicapvenlig bolig indgår nedenstående:
• Du har behov for særlig indretning af din  

nuværende bolig
• Din nuværende bolig er uhensigtsmæssig i  

forhold til dit handicap eller sygdom
• Du får mulighed for at blive selvhjulpen på  

et eller flere områder i en ældre- og  
handicapvenlig bolig

• Du ikke har mulighed for at forlade og  
ankomme til din nuværende bolig

• Du har behov for støtte og pleje, som ikke  
kan imødekommes i din nuværende bolig.

Du har eksempelvis ikke krav på en ældre- og han-
dicapvenlig bolig, når du har nået en høj alder eller 
har mindre problemer med trapperne i din opgang 
eller bolig. I de tilfælde vil vi i stedet anbefale, 
at du selv søger efter en bolig i stueplan eller i 
en ejendom med elevator. Ydermere har du ikke 
krav på en ældrebolig, hvis du ikke længere selv 
kan varetage have eller hus på grund af størrelse 
eller på grund af økonomi ikke har råd til at blive 
boende. Vi anbefaler i disse tilfælde, at du skriver 
dig op ved et boligselskab.

Du har mulighed for at ønske, hvilket område du 
gerne vil have tilbudt en ældre- og handicapvenlig 
bolig i. Der kan dog i disse tilfælde forekomme 
ventetid. Du har ligeledes mulighed for at ansøge 
om en ældrebolig i en anden kommune. Du ansø-
ger om boligen gennem Halsnæs Kommune.

Plejebolig

Hvis du har et omfattende og varigt behov for ple-
je og praktisk hjælp hele døgnet samt behov for 
tæt kontakt med plejepersonale, har du mulighed 
for at få tildelt en plejebolig på et af kommunens 
plejecentre. Boligerne er egnede til ældre eller 
handicappede med et stort pleje- og omsorgsbe-
hov. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslo-
kaler, som en del af boligmiljøet, og der er perso-
nale døgnet rundt.

Du kan frit vælge mellem plejecentre i Halsnæs 
Kommune. 

Du kan blive skrevet op til en bolig på:
• Arresø Plejecenter; Humlehaven (Ølsted)  

og Løvdalen (Frederiksværk)
• Frederiksværk Plejecenter; Arresøparken  

(Frederiksværk) og Solhjem (Melby)
• Hundested Plejecenter (Hundested).

Du har ligeledes mulighed for at ansøge om en 
plejebolig i en anden kommune, men du ansøger 
om boligen gennem Halsnæs Kommune. Hvis du 
ønsker at bo på et bestemt plejecenter, skal du 
skrives op på fritvalgsventelisten, hvor der kan 
forekomme ventetid. Vælger du at blive skrevet 
op på garantiventelisten til plejebolig i alle kom-
munens plejecentre, tilbydes du en plejebolig 
senest 2 måneder efter, at du er blevet godkendt 
til plejebolig.

Hvis du opholder dig på en midlertidig døgnplads, 
er du som udgangspunkt omfattet af garantiven-
telisten.

Boliger
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Praktiske informationer

Tilbud Sådan gør du Pris

Ældre- og 
handicapvenlig  
bolig

Kontakt Halsnæs Kommune
Telefon: 4778 4000, mail@
halsnaes.dk
Eller udfylde et ansøgnings- 
skema på hjemmesiden 
www. halsnaes.dk og sende  
det til Visitationen.

Boligerne administreres på samme måde 
som boligforeningsboliger, hvor der indgås 
lejekontrakt, og man betaler indskud, månedlig 
husleje og lys, vand og varme. Der prisreguleres 
efter regler fastsat efter Almenboligloven.
Huslejen varierer fra bolig til bolig. 
Du har mulighed for at søge boligstøtte.

Plejebolig Kontakt Halsnæs Kommune
Telefon: 4778 4000
mail@halsnaes.dk
Eller udfylde et ansøgnings -
skema på hjemmesiden 
www.halsnaes.dk og sende  
det til Visitationen

Boligerne administreres på samme måde 
som boligforeningsboliger, hvor der indgås 
lejekontrakt, og man betaler indskud, månedlig 
husleje og lys, vand og varme. Der prisreguleres 
efter regler fastsat efter Almenboligloven.
Huslejen varierer fra bolig til bolig. Du har 
mulighed for at søge boligstøtte

Lovgivning

Ældre- og handicapvelig bolig samt plejebolig hører henholdsvis under Almenboligloven § 54 og § 54a

Hvis du ønsker at komme på fritvalgsventelisten, 
udskrives du til eget hjem. Du vil modtage den 
nødvendige hjælp, indtil der er en ledig plejebolig 
på det sted, du har ønsket.

Alle boligerne fordeles efter behov. Det vil sige, 
at den person, der har det største behov, får den 
først ledige bolig. Du kan læse mere om kommu-
nens plejecentre i hæftet ’Beboer på plejecenter’.
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Ældrerådet

Ældrerådet er talerøret for borgere over 60 år 
i kommunen. Det er rådets opgave at rådgive 
Byrådet i spørgsmål, der vedrører hverdagen for 
kommunens ældre borgere. Ældrerådet er ligele-
des formidler af synspunkter mellem borgerne i 
Halsnæs Kommune og Byrådet.

Borgerinddragelse

Handicaprådet

Handicaprådet vejleder Byrådet i Halsnæs Kom-
mune i handicappolitiske spørgsmål, og kan 
behandle alle lokalpolitiske spørgsmål vedrørende 
handicappede.

Praktiske informationer

Formand, Poula Thrane
pthrane@jubii.dk
Telefon 4793 9655
www.halsnaes.dk

Praktiske informationer

Formand
Anna Marie Knudsen
nussen@mail.tele.dk
Telefon 4772 5673
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Vi er altid interesseret i at indgå i en dialog 
med dig om din klage, eller hvis du har forslag 
til, hvordan tingene kan gøres på en anden 
måde. Du kan som udgangspunkt klage til din 
leverandør, til Visitationen eller til lederen af 
Visitationen. Det er som regel en god idé at få 
en personlig samtale om dit klagepunkt. 

Klager over afgørelser

Hvis du er utilfreds med afgørelsen om hjælp, 
hjælpemidler eller eventuelt afslag på et re-
habiliteringsforløb, kan du klage over den til  
Visitationen. Du kan klage mundtligt eller skrift-
ligt. Klagen skal være modtaget i Visitationen 
senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørel-
sen. Du skal oplyse, hvorfor du er utilfreds med 
afgørelsen.

Når Visitationen modtager din klage, vil din sag 
blive gennemgået igen. Der vil blive taget stilling 
til, om der kan gives helt eller delvis medhold i 
din klage. Du vil inden for 4 uger få besked om 
Visitationens afgørelse. Hvis Visitationen ikke  
ændrer afgørelsen, sender Visitationen din klage 
til Ankestyrelsen sammen med sagens øvrige 
akter inden for 4 uger. Du vil herefter høre fra 
Anke styrelsen. Klagen har ikke opsættende virk-
ning. Det betyder, at den afgørelse du klager over, 
gælder imens nævnet behandler din klage.

Klager over hjælpen

Hvis du er utilfreds med afgørelser om ergo- og 
fysioterapeutisk behandling, eller aktivitets- og 
dagtilbud, kan du henvende dig til lederen af Træ-
ning og Aktivitet. For klager hertil gælder samme 
tidsfrister som ovenstående.

Klager

Ønsker du at klage over udførelsen af ergo- eller 
fysioterapeutisk behandling eller aktivitets- og 
dagtilbud i Aktiviteten, skal du kontakte Træning 
og Aktivitets personale eller lederen af Træning 
og Aktivitet. Sker dit behandlingsforløb i kommu-
nen i forlængelse af et hospitalsophold, og ønsker 
du at klage over udførelsen af behandlingen eller 
fejl i behandlingen kan du klage til Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Du kan klage direkte fra Styrel-
sen for Patientsikkerheds hjemmeside ved hjælp 
af dit NemID. Hvis du ikke kan benytte dig af 
selvbetjeningsløsninger, kan du kontakte  
patientkontoret på det hospital, du er tilknyttet. 

Hvis du bor på plejecenter og ønsker at klage over 
støtten og hjælpen, skal du henvende dig til din 
kontaktperson, den nærmeste 
leder eller lederen af 
plejecenteret.
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Kontaktinformation

15

Visitationen 
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
sundhed@halsnaes.dk 
Mandag-torsdag  
kl. 10-14
Fredag lukket 

Kropsbårne hjælpemidler  
og støtte til bil
Telefon 4778 4000

Leder af Visitationen 
Michael Petersen
Telefon 2145 3844
MCHPE@halsnaes.dk 

Træning og Aktivitet
Nørregade 87
3390 Hundested
Telefon 3069 6116
kl. 9-12.30
TogA@halsnaes.dk

Leder af Træning  
og Aktivitet
Mette Noble
Telefon 6023 0710 

Hjemmeplejen

Lederen af Hjemmeplejen 
Birgitte Møller-Hansen 
Telefon 2141 0762

Administrationen i 
Hjemmeplejen 
Telefon 4778 4000  
Mandag-onsdag
kl. 10-14,
Torsdag kl. 10-18 
Fredag lukket 

Demenskonsulenter
Rikke Wedel
Telefon 29413719
Stacey Stuart
Telefon 2941 2385

Hjemmesygeplejen
Telefon 4777 1111
Mandag-fredag kl. 8–10  
og kl. 13-15  
(hele døgnet ved akut behov)
sundhed@halsnaes.dk

Plejecentre
Arresø Plejecenter  
Humlehaven
Bavnager 1
3310 Ølsted
Telefon 4776 5450

Arresø Plejecenter  
Løvdalen
Karlsgavevej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4900

Leder af Arresø Plejecenter
Susanne Grass
Telefon 2013 0412
sugra@halsnaes.dk

Frederiksværk Plejecenter
Arresøparken
Klokkedybet 52
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 5500

Frederiksværk Plejecenter 
Solhjem
Solhjemsvej 7
3370 Melby
Telefon 4792 3135

Leder af Frederiksværk 
Plejecenter 
Lotte Falck
Telefon 4778 5500
chlfa@halsnaes.dk

Hundested Plejecenter
Søndergade 81A
3390 Hundested
Telefon 4796 7710

Leder af Hundested 
Plejecenter
Mette Sofie Haulrich
Telefon 4796 7702
metsh@halsnaes.dk

Forebyggende 
medarbejdere
Benedicte Lavik Bruun  
Telefon 4778 4328
Stig Borg 
Telefon 4778 4369
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Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk

Yderligere information

Du kan finde yderlige information på Halsnæs kommunens hjemmeside,  
www.halsnaes.dk. 

Det er nu muligt at følge med i de oplysninger, som kommunen har registreret 
om dig på ’Den kommunale sundhedsportal’, og du kan på sundhedsportalen  
give kommunen en besked. Du finder ’Den kommunale sundhedsportal’ på  
www.halsnaes.dk.

På hjemmesiden kan du også finde de øvrige hæfter. Du kan også få et 
hæfte, som er trykt på papir. Spørg Hjemmeplejen, Visitationen, Plejecentret, 
Borgerservice eller på dit bibliotek.

1
Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Fællesskab og 
Sundhed
Kvalitetsstandarder 2021

1
Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Hjælpemidler og 
velfærdsteknologi
Kvalitetsstandarder 2021

1
Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Personlig hjælp 
og pleje
Kvalitetsstandarder 2021

1
Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Praktisk hjælp i 
hjemmet
Kvalitetsstandarder 2021

1
Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Beboer på 
plejecenter
Kvalitetsstandarder 2021
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