
6 december 2021   Kathrine Skov Larsen 
 

DAGBOG OVER HJEMMEHJÆLPEN  
 
 
 
Oversigt over dialog med hjemmeplejen, samt tidspunkter:  
 

• Aftale er her, at de skal komme 0730 om morgen, da jeg skal nå på arbejde. (mandag, tirsdage og fredage)  

• Aftale er at de skal komme kl 11 onsdage og torsdage, *dette er senere lavet om til kl 10* 

• Aftale er at jeg får besøg 1330 hver tirsdag eftermiddag, da jeg først er hjemme der. 

• Aftenbesøg bliver senere får jeg senere, men det har jeg fravalgt efter afprøvning.  

• Jeg får ikke weekendbesøg.  
 

Dato: Tidspunkt:  Noter: 

Man 23/08-2021 08:20 Jeg påbegyndte selv i bad osv.  

Tirs 24/08-2021 07:25. 

Jeg ringede til Sundhed og omsorg, om eftermiddagen og sagde, jeg ønskede besøg 

kl 11 både onsdag og fredag, da jeg har fri de dage og at de altså IKKE skulle komme 

om morgenen. 

Ons 25/08-2021 07:38 

Jeg sendte hende videre og sagde jeg havde ringede dagen inden og sagt de skulle 

komme kl 11. Hun sagde til mig, at der ville komme en ny kl. 11 igen. Det gjorde de 

IKKE. Og jeg gik selv i bad osv. 

Tors 26/08-2021 09:28 
Jeg spurgte til om der ikke stod at jeg ønskede besøg kl.11 - det sagde hun nej til. Jeg 

tog efter ned i byen. Kl 1139 har de ringet 3 gange.  

Fre 27/08-2021 07:26 ingen eftermiddagsbesøg 

Man 30/8-2021 0732 En ny en.  

Tir 31/8-2021 0800 Ikke fra Møllestien 

Ons 1/9-2021 11:20  

Tors 2/9-2021 11:07 Hun sagde at hun havde 15 min i alt og jeg derfor ikke kunne nå at komme i bad.  
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Fre 3/9-2021 0830 Jeg påbegyndte selv bad osv. 

Man 6/9-2021 07:16  

Tirs 7/9-2021 

 
0829 Jeg påbegynder selv bad osv.  

Ons 8/9-2021 1139  

Man 13/9-2021 

 

07:20 En helt ny 

Tirs 14/9-2021  

 

07:10 De skal komme om eftermiddagen. Jeg sad hjemme ventede og ventede og jeg 

forventede at de ville komme. Men hørte ikke fra dem og de kom ikke den dag. 

Ons 15/9 - 2021 

 

11:10. Jeg sagde, at der ikke var kommet nogen til eftermiddag, den foregående dag. 

Tors 16/9-2021 

 

11:20 Havde en god snak med hende omkring hjemmeplejen og den ordning ALDRIG ville 

opfylde mine behov.  

Fre 17/9-2021 07:14  

 

 

Man 20/9-2021 

 

08:34 Blev frustreret over at hun kom så sent. Jeg havde aftaler om dagen, som jeg måtte 

aflyse.  

Sagde at jeg IKKE ønsker besøg nu på torsdag og fredag, da jeg skal til Ribe. 

 

Tirs 21/9-2021 

 

07:23 En helt ny en 

En helt ny kom igen kl 1140, selvom de skal komme 1330.  

 

Ons 22/9-2021 

 

07:10 Det er aftalt at de skal komme kl 11 om onsdagen. 

 

Tors 23/9-2021  Jeg var i Ribe, jeg havde sagt det til dem, alligevel bliver jeg ringet to gange. 

Fre 24/9-2021  Ribe – ringer igen 
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Man 27/9-2021 

 

07:26 

 

En ny person 

 

Tirs 28/9-2021 

 

07:25. Aftale med hende at hun skulle komme kl 14, fordi jeg ikke var hjemme før.  

Hun kom kl 13 i stedet. Om eftermiddagen. Jeg var jo ikke hjemme og fik ikke besøg 

den eftermiddag.  

 

Jeg sagde kort til hende at i morgen (onsdag) ville jeg blive lidt forsinket, da jeg skulle 

på Skejby (hun er sat til at komme ca.11) hun sagde at det var i orden og at hun ville 

ringe inden hun kom herhen for at høre. 

 

Ons 29/9-2021 

 

11:15 

 

Jeg blev som nævnt lidt forsinket på sygehus. Hun ringede kl 1115 og jeg er næsten 

hjemme, ringer derfor til hende efter (11:17) hun tager den ikke.  

- Jeg har modtaget en besked om at hun er videre til næste opgave kl 11:23 og jeg 

skal ringe til Sundhed og Omsorg for at få en ny tid. 

- Jeg får INGEN hjælp den dag. 

- Jeg ringende også til Sundhed og Omsorg, fordi jeg ønsker at det er den samme 

person der skal komme 

 

Tors 30/9-21 

 

1340  Ringende til hende kl 1200 og spurgte hvorfor hun ikke kom. Hun svarede at hun 

havde andre opgaver og først kunne være ved mig 1340. 

 

Fre 1/10-2021 

 

12:40 Hun sagde i går (torsdag) at hun ville komme kl 11 i dag fredag. Men kom kl 1240. Jeg 

måtte derfor aflyse/udsætte en aftale jeg havde med en veninde i byen.  

 

Man 4/10-2021 

 

07:33 En helt ny og ryddede ikke ordentligt op efter sig.  
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Tirs 5/10-2021 

 

07:23 

 

En helt ny 

Til eftermiddag kom de kl 13, selvom jeg ikke var hjemme. Jeg fik derfor ikke hjælp 

den eftermiddag.  

 

Ons 6/10-2021 

 

10:03 Hun sagde der måske kom en kl 18:00. Hørte ikke noget resten af dagen. Derfor 

lavede jeg planer med en veninde uden for hjem. Kl 1720 ringede en, var ikke hjemme 

og blev sur og ked af. 

 

Tors 7/10-2021 

 

10:20 

 

Kom første gang aftenbesøg kl 18:10, aftale at hun først skulle komme igen søndag 

aften, da jeg havde planer på fredag og lørdag.  

 

Fre 8/10-2021 

 

09:50  

 

Søn 10/10-2021 

 

 Der kom ingen, jeg havde ellers forberedt det hele dagen og planlagde at jeg skulle 

vente.  

Mandag 11/10 

 

10:05 

 

En helt ny. Aftenbesøg kom kl 1715. 

 

Tirsdag 12/10 

 

10:07 En helt ny en 

 

Onsdag 13/10 

 

08:35 (de er sat til at komme kl 10) en ny en igen.  

Aftenbesøg kom 1820. 

Sagde at ALLE besøg skulle aflyses indtil mandag den 18/10 

Torsdag 14/10 

 

 

 

 

En ny person ringede 1017 og sagde hun ikke kunne finde min opgang. Hvortil jeg 

sagde at jeg altså har sagt at de ikke skal komme. 

1515 ringede en helt ny en igen og spurgte om jeg ikke skulle have aftenbesøg nu? 

 

Fredag 15/10 

 

 

 

Ringede 1009, og jeg tog den ikke. 
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Tirs 26/10-2021 0935 

 

Kom 1,5 time for sent og jeg måtte derfor aflyse et møde med min chef.  

 

 

Mandag d 1/11 

 

0910 - I sidste uge snakkede jeg med Ammy om nye tider for denne her uge. Hun skrev alt 

ind på iPad og sagde at de ved besked nu.  

Jeg var selv gået i bad osv. (ellers kan jeg ikke nå at komme på arbejde) 

- Det var en helt ny en og hun vidste ikke besked/stod ikke nogen steder. Hun sagde 

så til mig at hun nok skulle sørge for at skrive ind at besøg skulle være kl 8 i morgen. 

(Tirsdag) 

 

Tirs 2/11-2021 

 

09:05 

 

 

Nåede ikke at komme på arbejde.  

 

Ons 3/11-2021   Ringede jeg til Sundhed og Omsorg og sagde at de ikke skulle kontakte mig de næste 

3 uger, fordi jeg tog hjem til mine forældre.  

Tors 9/12-2021 10:43 Jeg havde en aftale og blev derfor nødt til at blive klar, jeg kom ikke i bad fordi de ikke 

kom til tiden. 

 

 


