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Personlig pleje og praktisk hjælp

Tilkøbsydelser

Vælg NK Care Hjemmepleje – og oplev forskellen!

NK Care Hjemmepleje er en privat hjemme-
pleje, som er godkendt i Brønderslev Kom-
mune til at levere personlig pleje og praktisk 
hjælp samt rehabiliteringsydelser.  
Det er gratis at vælge NK Care Hjemmepleje 
som din personlige og lokale hjemmepleje.  

Når du vælger os, får du: 
– Et firma, som lytter og forstår dine behov
– En ledelse, der bestræber sig på, at det er  
 de samme medarbejdere, som kommer  
 hver gang i dit hjem
– Fleksibel hjælp, hvor dine behov har første  
 prioritet
– Vores medarbejdere er uddannet som  
 henholdsvis social- og sundhedshjælpere  
 og social- og sundhedsassistenter
– Et firma med et supergodt arbejdsmiljø,  
 hvor det gennemsnitlige fravær er ca. 2-3%,  
 hvilket er medvirkende til, at du med stor  
 sandsynlighed vil opleve, at det er de  
 samme personer, som kommer i dit hjem

Hos NK Care Hjemmepleje kan du tilkøbe ydelser, når du gerne vil have ordnet vasketøjet, gjort 
lidt ekstra rent eller gerne vil have følgeskab til et arrangement.
Du kan købe 1 time eller 10 timer – hos NK Care Hjemmepleje er der ingen begrænsninger i tid.
Ring på tlf. 88 44 12 44 og hør nærmere.



Forskellen

Hvem er vi?

Vi er her for at blive her!

I NK Care Hjemmepleje behandler vi dig, som vi selv 
gerne vil behandles. Al hjælp udføres i samarbejde 
mellem dig og os, efter dine ønsker og behov.

Værdier, vi er stolte af, er bl.a.: 
– Et godt arbejdsmiljø
– Lavt sygefravær
– Store kompetencer i virksomheden
– Medarbejdere, som er stolte af at være en del af  
 NK Care Hjemmepleje
– Ærlige og loyale medarbejdere
– Et velfungerende kontor, hvor du oprigtig bliver hørt
– Vores gode samarbejde med kommunen
– Evnen til at kunne arbejde tværfagligt

NK Care ApS blev grundlagt 1. november 2008 af Nina Korsgaard, som efter godt 30 år i sund-
hedsvæsenet følte, at der var et stort behov for mere målrettet hjælp og fokus på hjem, hvor der 
er brug for personlige hjælpere. Der skulle en bedre og mere vedkommende hjælp til.  
Vores speciale er respiratorbrugere og døgnpleje af både børn og voksne.
Vi havde til at begynde med 16 ansatte, og det antal har været støt stigende gennem alle årene. 
Ligeledes blev Claus Jensen medejer af firmaet i løbet af 2009. Vi har nu mere end 130 dygtige  
ansatte, som hver dag yder en fantastisk og personlig pleje af vores brugere. 
Som noget forholdsvis nyt kan vi nu også tilbyde kvalificeret hjemmepleje, hvor vi ønsker at være 
mere personlige og præcise med vores hjælp. Således får du som kunde den hjælp, du har  
behov for på en måde, som passer til netop dig. Du vil få tilknyttet faste hjemmehjælpere, hvilket 
gør, at du får hjælp af en person, som du kender og er tryg ved. Det betyder samtidig, at det dag-
lige samarbejde bliver individuelt og mere personligt. Vi ved, at det er vigtigt for dig, at vi kommer 
på de aftalte tidspunkter, så det har højeste prioritet, når arbejdet skal planlægges.



Rehabilitering

Os, der hjælper dig

Kontakt os

Ved opstart af personlig pleje og praktisk hjælp vil man som udgangspunkt komme gennem 
et rehabiliteringsforløb, som har til mål at synliggøre dit funktionsniveau, som vurderes af 
visitationen. Derefter udarbejdes en indsatsplan, som vi i NK Care Hjemmepleje skal arbejde 
ud fra. Ved afslutning af indsatsplanens mål er forventningerne, at du f.eks. har fået et større 
funktionsniveau eller dit behov for hjælp er afklaret.

Vi i NK Care Hjemmepleje har igennem vores tværfaglige samarbejde med kommunens 
visitation, ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeut opnået kompetencer, som gør, at du 
ved at vælge os vil få den bedst mulige hjælp til at få dit funktionsniveau vurderet korrekt. 
 
Som mennesker flest vil man allerhelst kunne klare sig selv, og såfremt man får behov for hjælp, 
så skal det være mindst muligt. Vil du opnå størst mulig indflydelse på dit liv, så vælg NK Care 
Hjemmepleje som leverandør til rehabilitering.  
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Pårørende Sygeplejersken

NK Care Hjemmepleje 
Håndværkervej 1A, 9700 Brønderslev
Tlf.: 88 44 12 44 – info@nk-care.dk


