
Skreddersy 
din hverdag

HjemmeBest Privat Assistanse -
Behov for hjelp i hverdagen?



HjemmeBest Privat Assistanse

FÅ EN HVERDAG TILPASSET DEG
Har du eller en av dine nærmeste behov for assistanse i 
hverdagen? 

Vi har lang erfaring med å finne  
assistenter tilpasset kundens ønsker og 
behov. Våre assistenter kommer i alle 
aldre, med ulik bakgrunn og ulik  
nasjonalitet. Felles for dem alle er at de 
er blide og omsorgsfulle personer som 
har et oppriktig ønske om å være til 
glede og nytte for andre mennesker.  

Du velger assistenten som passer deg! 

Velger du våre tjenester vil du få en 
fast kontaktperson i administrasjonen, 
og en fast assistent som kommer til 
avtalt tid og som hjelper med de  
tjenestene du ønsker.
 
Vår målsetning er at du som kunde skal 
oppleve stabilitet og trygghet i  
ordningen. Vi er fleksible og tilpasser 
oss slik at du får den hverdagen du 
ønsker. Vi kan starte raskt.

Hvem passer privat assistanse for?
Privat assistanse passer for alle som trenger hjelp og avlastning for en kortere 
eller lengre periode. Kanskje du har eldre foreldre som trenger praktisk hjelp og 
sosialt samvær, du selv trenger avlastning med barn og andre gjøremål fordi 
du er syk. Eller har barn som trenger oppfølging og aktivitet. Uansett årsak kan 
HjemmeBest og våre hjertevarme assistenter hjelpe!

Ved å tilby en skreddersydd assistansetjeneste til våre kunder kan du eller ditt 
familiemedlem uansett alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse fortsatt bo 
hjemme. 



Vi tilbyr praktisk hjelp, avlastning og støtte til eldre, voksne og barn

Vi kan hjelpe med:
- Husarbeid og andre praktiske gjøremål
- Handle mat og andre innkjøp
- Matlaging 
- Stell, pass og oppfølging av barn hjemme, skole/SFO
- Være følge på sosiale og kulturelle aktiviteter
- Hverdagsrehabilitering / opptrening, turfølge 
- Følge til frisør, lege, behandling etc
- Personlig bistand (dusj og hygiene, av- og påkledning)  
- Være med på reise, for å yte assistanse eller som reisefølge
- Helsehjelp og omsorg 
- Avlastning og sosialt samvær

HjemmeBest kan bistå uavhengig av størrelse på hjelpebehovet. Har du noe 
bistand fra kommunen, kan vi være et supplement. 



Få en hverdag tilpasset deg og ditt behov 
med Privat assistanse fra HjemmeBest

HjemmeBest er et enkelt og trygt valg! 
HjemmeBest er en erfaren og solid leverandør av hjemmetjenester og personlig 
assistanse. Vi er landsdekkende, og har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Sarpsborg og på Jessheim. 

Vår administrasjon har lang erfaring innen service, personlig assistanse, rekruttering, 
omsorg- og helsetjenester. Vi er fleksible og kan samarbeide med både kommuner 
og andre instanser for å gi en best mulig tjeneste.  

For mer info - ta kontakt: 
Tlf: 4005 4007
www.hjemmebest.no
post@hjemmebest.no |       /hjemmebest.no/


