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Tag sygeplejersken og trygheden med hjem

Udvidet sygeplejefaglig behandling i eget hjem

Olivia Danmark tilbyder udvidet sygeplejefaglig 
behandling  i eget hjem af høj kvalitet. Vi ønsker at 
skabe tryghed og højere livskvalitet for patienten/
borgeren og de pårørende ved at tilrettelægge et 
forløb i eget hjem med udgangspunkt i patientens/
borgerens behov. 

På denne måde kan patienter/borgere med behov 
for sygeplejefaglige indsatser i både korte, mellem 
- og livslange perioder forblive i eget hjem. Brugen 
af autoriseret  personale, som udfører behandling 
og pleje i patientens/borgerens eget hjem, har en 
række fordele:

• Patienten/borgeren oplever tryghed og dermed 
mindre stress og angst 

• Mulighed for at være tæt på pårørende og 
opretholde kontakten til socialt netværk

• Opretholdelse af ens psykosociale liv
• Behandlingsvarigheden kan forkortes
• Hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet
• Antallet af indlæggelser mindskes, og derved 

risikoen for hospitalspåførte infektioner 
• Mulighed for at forkorte indlæggelsestiden
• Effektivt, godt og billigere alternativ til 

hospitalsindlæggelse

Fokus på faglighed
Medarbejderne hos Olivia Danmark en 
fyldestgørende erfaring indenfor mange forskellige 
specialer. Det autoriserede personale består af både 
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, 
og vi  har særlig fokus på opdatering af viden, 
opkvalificering og kompetenceudvikling af vores 
personale.

Olivia Danmark tilbyder
• Velafgrænsede behandlingsopgaver på 

delegation fra læge eller hospital
• Behandling og pleje i hjemmet af høj faglig kvalitet 

døgnet rundt
• Behandling tilrettelagt i forhold til patientens/

borgerens behov
• Involvering af patienten/borgeren i forløb og 

metode, og udførelse
• Patienten/borgeren er med i processen
• Kontinuitet  i det personale, der kommer i 

hjemmet, hvilket skaber tryghed og tillid for 
patienten/borgeren

• Pleje under terminalt forløb
• Elektronisk dokumentation og statusrapporter
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