VI HAR HJERTET MED

PLEJE AF BØRN
OG FAMILIEPLEJE
Hos NK Care tilbyder vi en yderst kvaliﬁceret og
kompetent pleje indenfor børneområdet. I vores
plejeløsning tager vi udgangspunkt i det enkelte
barns behov.
Vi er meget bevidste om, at i familier med handicappede børn, er det hele familien der er berørt
og ikke kun barnet.
Derfor er nøgleordet for os altid “sikring af stabilitet og kontinuitet”. I et samarbejde med os
vil der derfor være en fast hjælper tilknyttet barnet eller den unge. Det vil altså være det samme,
faste team som hver gang kommer i barnets og
familiens hjem.
En medarbejder fra NK Care kan dække alle sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske specialer.

Fokuseret forældreinddragelse
I vores arbejde med pleje af børn og unge vil vi
altid inddrage og koordinere vores arbejde med
barnets nærmeste pårørende.
I langt de ﬂeste tilfælde er det barnets forældre,
da det bare giver et langt bedre samarbejde, hvis
der er en løbende dialog omkring den hjælp, det
plejekrævende barn har behov for.
Det gør også, at vi i NK Care opnår de optimale
muligheder for at sammensætte det helt rigtige
team til den pågældende borger og få den helt
rigtige pleje tilpasset borgeren.

En stabil hverdag med det rette match
Vi lægger stor vægt på grundigheden i ansættelsen
af hjælpere til den enkelte. Det gør vi for at sikre os
det rette match.
Det betyder, at teamet og brugeren hurtigst muligt
kommer ind på hinanden og får en god og stabil hverdag op at køre.
De ﬂeste af vores brugere med kroniske sygdomme
har brug for en stor grad af stabilitet og et behov for,
at det er de samme mennesker, de har omkring sig
hver dag for at kunne fungere optimalt – derfor vil der
altid kun komme ”kendte” hjælpere i hjemmet.

“Vi sørger altid for at faglige
og personlige kompetencer
stemmer overens med den
pågældende opgave”

Vi er ekstremt ﬂeksible i forhold til altid at kunne skaffe én af de faste hjælpere, hvis der skulle være sygdom i teamet.
Vi sørger selvfølgelig også for, at de hjælpere der tager sig af brugerne, får en grundig og fyldestgørende
oplæring, inden de begynder.
Når vi skal rekruttere en medarbejder til en helt konkret opgave, har vi altid en personlig samtale med
den enkelte kandidat. På den måde sikrer vi, at faglige
og personlige kompetencer matcher de krav, der er
stillet i forhold til opgaven.
Vi tager udgangspunkt i de oplysninger, som vi har
modtaget om barnet og familien. Udfra dette sammensætter vi en bemandingsløsning, der sikrer
kvalitet på den enkelte opgave.

Vi laver en løsning tilpasset barnet
Vi leverer som udgangspunkt løsninger, hvor vores
team kommer hjem til barnet. Ønskes hjælpen leveret
et andet sted, er vi dog så ﬂeksible at der altid kan
udarbejdes en løsning til dette.
Under alle omstændigheder, så ﬁnder vi altid en
løsning, der på bedst mulig måde tilgodeser det enkelte barn og familien.
I NK Care spænder vi bredt i vores familiepleje, og vi
varetager mange forskellige typer af opgaver inden
for børne- og familiepleje.
I dag løser vi fx plejeopgaver indenfor følgende diagnoseområder:

Psykiske udfordringer
�
�
�
�
�
�

• Angst
• Depression
• Autisme
• ADHD/ADD
• Adfærds- og udviklingsforstyrrelser
• Spiseforstyrrelser

Fysiske udfordringer
�
�
�
�
�
�
�
�
�

• Hjerneskade
• Muskelsvind
• Cerebral parese (spastisk lammelse)
• Epilepsi
• Præmature (for tidligt fødte)
• Sjældne kroniske lidelser
• Børn og unge med mave- tarm problemer
• Hjertesyge børn
• Kræftramte børn

Den indsats som vi lægger i plejeopgaverne kan være
meget forskelligartede men altid 100% afhængig af
barnets diagnose og udfordringer.
Nogle af de opgaver vi typisk varetager er:
�
• Leg og stimulation
�
• Fysisk træning
�
• Sondeernæring
�
• Sygepleje
�
• Administration af barnets medicin
�
• Overvågning af barnet
�
• Spisetræning
De opgaver vi løser inden for pleje af børn og unge
bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med den bevilgende myndighed. Det kan enten være i kommunalt eller
regionalt regi.
Når vi varetager opgaver for en kommune, er det typisk i forhold til Servicelovens bestemmelser. Det kan
eksempelvis være efter servicelovens §84, der omhandler aﬂøsning og aﬂastning efter §52, der vedrører
foranstaltninger.

VI ARBEJDER I TÆT KONTAKT
MED MYNDIGHEDERNE
Vi vægter det tværfaglige samarbejde rigtig højt. Det
betyder, at vi hos NK Care understøtter den pågældende kommune eller regions arbejde i forhold til at
nå de mål, der er beskrevet i barnets eller den unges
handlingsplan.

Med vores faglige kompetencer indenfor ordninger til børn med handicap og pleje, har vi
gode erfaringer med at etablere og koordinere de
forskellige samarbejdsrelationer, som barnet og
familien er tilknyttet.

Samarbejdet med myndighederne og barnets forældre
gør det muligt at indhente viden og indsigt i arbejdet
med det handicappede barn.

Rent praktisk betyder det, at der bliver tilknyttet
en fast konsulent til hver opgave, og den person
har derfor ansvaret for kommunikationen mellem
alle involverede parter i opgaven.

www.sky-media.dk

Denne vigtige viden bidrager også til at løfte det
tværfaglige samarbejde omkring barnet og til at skabe
et overblik over, om resultaterne lever op til de fastsatte målsætninger.

Hos NK Care brænder vi for at
levere pleje med hjerte og omtanke. Inden vi går i gang med
en opgave, giver vi dig altid den
bedste rådgivning, så du får den
bedste løsning.
Selvom vi til dagligt holder til i
det nordjyske, så dækker vi det
meste af landet. Så uanset hvor
du bor henne i landet, så kontakt
os allerede i dag og hør nærmere
omkring dine muligheder i dit
nærområde.
Tøv ikke med at kontakte os for
en uforpligtende snak om hvad vi
kan tilbyde dig og dine kære.
Vi ser frem til at høre fra dig!
kontakt
Øster Linderupvej 271,
9740 Jerslev
Tlf. 88 44 12 44
nina@nk-care.dk
claus@nk-care.dk
www.nk-care.dk

