
 

 

Vi vil gerne høre din mening! Deltag i vores borgerpanel 

- så vi kan skabe Danmarks bedste hjemmepleje! 

I Faxe kommune er vi i fuld gang med at udvikle vores hjemmepleje, og vi tror på, 

at de bedste løsninger opstår, når vi samarbejder. Så modtager du hjemmepleje, 

eller er du pårørende? Og har du lyst til at give dine perspektiver på god 

hjemmepleje videre?  Så vil vi gerne invitere dig til at deltage i vores borgerpanel. 

 

Formål 

Formålet med borgerpanelet er, at vi i dialog med hinanden skal finde frem til, hvordan vi kan 

udvikle og skabe den bedst mulige hjemmepleje i Faxe kommune. Dialogen og jeres input vil 

blive samlet og medtaget i vores videre arbejde. Derudover vil I også blive inddraget og 

orienteret om, hvad vi er i gang med af tiltag som et led i vores projekt ”Hjemmeplejen skaber 

vi sammen”, hvor vi er ved at indføre selvstyrende principper i vores små faste teams og styrke 

kvaliteten af plejen.  

 

Praktisk 

Borgerpanelet vil bestå af borgere, der modtager hjemmepleje samt pårørende. Når du er 

tilmeldt borgerpanelet, vil du blive inviteret 3 gange frem mod december 2023. Møder i 

borgerpanelet vil blive afholdt på aktivitetscenter Dalgården i Rønnede. Det er frivilligt at 

deltage, og det gør ikke noget, hvis du ikke kan deltage hver gang, men da vi skal bestille mad 

og drikke til møderne, er det vigtigt, at du melder afbud, hvis der er datoer, du ikke kan. 

 

Møder i borgerpanelet 

 Onsdag den 18-01-2023. Kl. 17.00-19.30 

 Onsdag den 24-05-2023. Kl. 17.00-19.30  

 Onsdag den 27-09-2023. Kl. 17.00-19.30 

 

På første møde vil chefen for hjemme- og sygeplejen byde velkommen, og I vil blive introduceret 

 til projektet og den aktuelle status i hjemmeplejen. Derudover vil vi gerne drøfte jeres 

oplevelse af hjemmeplejen, herunder hvad I oplever, der fungerer godt – og hvad der fungerer 

mindre godt. Det er endnu ikke fastlagt, hvad der konkret skal drøftes på de to sidste møder i 

borgerpanelet, da vi gerne vil planlægge dem ud fra borgerpanelets eventuelle ønsker og de 

konkrete tiltag i projektet, som vi på det aktuelle tidspunkt har brug for jeres perspektiver på. 

 

Tilmelding 

Hvis du har lyst   til at deltage i borgerpanelet, så kontakt konsulent Anne-Marie Lundstrøm på 

e-mail Annhe@faxekommune.dk eller tlf. 29 28 58 94. Tilmelding til første møde i 

borgerpanelet, senest den 20. december 2022.  


