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Borgerens hjem – en arbejdsplads
Medarbejdere udfører arbejde i borgerens hjem, som derfor også er en arbejdsplads.
Regler for arbejde i private hjem
For at du kan modtage hjælp, skal dit hjem være indrettet hensigtsmæssigt, så arbejdet til enhver
tid kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold
til Arbejdsmiljølovgivningen. Den leverandør, du har valgt til at udføre din hjemmehjælp, vil foretage
en arbejdspladsvurdering.
Arbejdspladsvurderingen skal sikre:
 At der er gode adgangsforhold
 At der er hensigtsmæssig belysning inde og ude
 At der er god plads, der hvor du skal hjælpes (omkring møbler, seng og toilet/bad) iht.
lovgivning
 At de hjælpemidler, der er nødvendige for at medarbejderne kan arbejde sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt, er til stede
 At du har de rigtige rengøringsmidler og redskaber
 At medarbejderne ikke løfter, men i stedet forflytter
 At det aftales mellem medarbejderen og borgeren, hvor borgerens husdyr opholder sig, mens
medarbejderen er i hjemmet.
Adgangsforhold
Adgangsvejen til din bolig skal være belyst i mørke, så medarbejderen nemt kan orientere sig.
Gangarealer skal være plane og uden risiko for at falde.
Belysning
Medarbejderen skal let kunne se at udføre de forskellige opgaver, samt orientere sig rundt på
relevante steder i hjemmet, både i de lyse og i de mørke timer.
Plads
Der skal være plads nok til at arbejdet på alle måder kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt for medarbejderen. Hvis der ikke er tilstrækkelig med plads, skal der rykkes rundt på
nuværende møbler. Det kan være nødvendigt at udføre opgaven i et andet værelse.
Hjælpemidler
De hjælpemidler, der skal bruges for at udføre arbejdet, stilles til rådighed af kommunen, dette kan
være el-seng, lift, kørestol, badestol osv. Skal der bruges hjælpemidler med hjul under, kan det
være nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper. Det kan være nødvendigt, at der er 2 personer til
stede for at løse opgaverne. Det kan være nødvendigt at afholde undervisning i hjemmet i brug af
hjælpemidler.
Rengøringsredskaber og -midler:
Hvis den valgte leverandør ikke selv medbringer sådanne, skal der være adgang til:
- Karklude og støvklude
- Gulvskrubbe med teleskopstang (min. 1,7 m) og gulvspand med et stabilt bredt plastik håndtag
og/eller en ”klik på” moppe med tilhørende spand
Hvis der benyttes en traditionel støvsuger i dit hjem, skal den være funktionsdygtig og med teleskop
skaft (min. 1,5 m). Hvis der benyttes en robotstøvsuger i dit hjem, som medarbejderen skal hjælpe
dig med at betjene, anbefaler vi, at den kan programmeres, så den går i gang på et fastsat
tidspunkt.
Medarbejderen må kun anvende:
- opvaskemiddel
- universalrengøringsmiddel (pH 5 – 7) - uden klorin
- eddike til afkalkning
- toiletrens uden klorin. Ingen af disse må være på sprayflaske.
Forflytning
Er du ikke i stand til at forflytte dig selv, så vil der blive gjort brug af hjælpemidler.
Rygning
Såfremt du er ryger, skal der luftes ud i huset mindst ½ timer inden medarbejderen kommer i dit
hjem. Medmindre andet aftales, må der ikke ryges, mens medarbejderen er i hjemmet.

