
Lägg till text

Utförarkatalog hemtjänst
EXEMPEL 



Enhetschef: Fridolf Frisk 
fridolf.frisk@simrishamn.se
0414-11 33 41
Stora vägen 3, Simrishamn

Geografiskt område: Södra
delarna av Simrishamn,
Simrislund, Brantevik, Gislöv,
Gislövs hammar, Simris, Viarp
och Östra Nöbbelöv

 

Information från utföraren:

Hemtjänstpersonalen inom Go o Gla erbjuder dig hjälp med de insatser du beviljats av
omsorgshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. 

Företagets medarbetare har god kompetens och stort engagemang, och vår ambition är att du
ska känna dig trygg och tillfreds med den hjälp du får av oss. Vi erbjuder dig en egen
kontaktpersonal. Denne skapar tillsammans med dig en genomförandeplan. I den beskrivs den
hjälp du beviljats och får av oss. Vi skräddarsyr hjälpen utifrån dina behov och önskemål.

Har du ett trygghetslarm eller är beviljad insatser nattetid så tar en av kommunens nattpatruller
över ansvaret i vårt distrikt mellan 22.00–07.30.  

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

 

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

 

Hemtjänst Go o Gla



Enhetschef: Stina Chef
stina.chef@simrishamn.se
0414--22 23 24
Lilla gatan 8, Kivik

Geografiskt område: Kivik,
Baskemölla, St. Olof med
omnejd

 

Information från utföraren:
    
Vi som arbetar på Vardagsliv utför insatser i hela kommunen. I personalgruppen är vi 19
personer. Vi strävar efter att ge dig ett individuellt anpassat stöd utifrån dina önskemål. Vi
utser en kontaktpersonal som du ska kunna vända dig till och som du ska kunna känna dig
trygg med. En genomförandeplan upprättas av dig och din kontaktpersonal. Denna utgör
grunden för det stöd som du får utfört av medarbetarna och beskriver dina önskemål
avseende utförandet av insatserna. Vi arbetar kontinuerligt för att du ska kunna känna dig
trygg och delaktig i utförandet av dina beviljade insatser. 
I verksamheten Vardagsliv har vi en stor andel undersköterskor och vi arbetar kontinuerligt
med kompetensutveckling.  

Kommunens nattpatrull finns till hands för dig 
22.00–07.30 om du har beviljade insatser nattetid och/eller om du har trygghetslarm.

Tilläggstjänster:

Inga tilläggstjänster

(Dessa tjänster ingår inte i
biståndsbeslutet och du som
kund betalar direkt till
utföraren)

 

Tjänster som erbjuds:

Service            07.20 - 22.00
Matdistribution 11.45 - 13.00
Trygghetslarm  07.30 - 22.00
Ledsagning      07.30 - 17.00
Omsorg           07.30 - 22.00
Avlösarservice  07.30 - 22.00

 

Hemtjänst Vardagsliv


