Utförare av service- och omvårdnadsinsatser med hemsjukvård

Kontakt

Personal och kompetens

Namn på företag:

Utbildning
och erfarenhet

Centrum hemvård

Vård- och omsorgspersonal med goda
erfarenheter och kunskaper inom
verksamheten. Samtliga har kunskap
och erfarenheter av åldrandets
sjukdomar, funktionsnedsättningar samt
arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt.

Adress på företag :

Drottningsgatan 13
542 34 Mariestad
Tel:

0501-75 64 81
Fax:

Specialkompetens

0501-75 65 09

Vård- och omsorgspersonal har
kontinuerlig utbildning inom olika
områden såsom demens,
rehabilitering, inkontinens, nutrition,
hälso- o sjukvård för att tillgodose
kundernas individuella behov.

e-post:

britte-marie.kvist@mariestad.se
Webbsida:
Verksamhetsansvarig:

Britte-Marie Kvist
Kontaktperson 1 namn + telefon

Språkkunskaper

Teamledare Anna Lindgren 0501-75 64 82

Finska, engelska och kosovo
albanska

Kontaktperson 2 namn + telefon

Insatser som utförs

Tid

Matning/matstöd, Matlagning 07-22 måndagMatdistribution,
söndag
Personlig omvårdnad,
Toalettbesök, Bad/dusch
och hårvård, Bäddning,
Ledsagning, Avlösning,
Promenad, Social samvaro,
Trygghetslarm
Trygghetsringning,
Städning, Tvätt och inköp
Hälso- och sjukvårdsinsatser

Geografiska områden
Områden nummer:
Södra hemvården
Centrum AB 75 64 83
Centrum CD 75 64 91
Strandgruppen 75 64 63

Verksamhetsidé

Kontinuitet

Socialnämnden ger stöd, omsorg och
vård i livets olika skeden. Insatserna
kompletterar och stärker hennes/hans
förmåga att utveckla de egna resurserna
utifrån individuella förutsättningar och
önskemål.

Som kund hos oss kommer du att få en
kontaktpersonal. Tillsammans planerar ni
hur insatserna ska utföras och vi utgår
från att det ska vara så få personal som
möjligt omkring dig.

Trygghet

Delaktighet och inflytande

Målet är att den enskilde ska få en god
och säker vård och omsorg med hög
kvalitet och känna trygghet i sin bostad.
Våra medarbetare har tystnadsplikt. De
bär arbetskläder med Mariestads logga
och har namnskyltar för din säkerhets
skull.

Vi vill alla vara delaktiga och ha inflytande
över sin vardag. Vi tar reda på dina behov och
önskemål. Arbetssättet är rehabiliterande,
vilket underlättar för den enskilde att bo kvar i
sin bostad. Vi ser till att den personal du
möter känner till vad du behöver och ger dig
möjlighet att bestämma själv.

Bemötande

Dokumentation

För oss är det viktigt att alla upplever ett
respektfullt bemötande. Vi tar hänsyn till
den enskilde utifrån språk, etnisk, kulturell
och religiös bakgrund. Vi utbildar
medarbetar i etik, värderingar och
bemötande.

I genomförandeplanen dokumenteras den
hjälp som du har blivit beviljad och
tillsammans med dig utformas hur hjälpen
ska utföras. Planen blir personalens
arbetsredskap för att säkerställa att du får
den hjälp som är beslutad.

Klagomål

Kvalitetsuppföljning

Dina synpunkter är värdefulla för att vi
ska bli bättre på att göra livet enklare för
dig. Vi lyssnar, rättar till och förbättrar. Vi
har en blankett Synpunkter och klagomål
där du kan skriva ned dina tankar eller så
kan du prata med din kontaktpersonal
eller enhetschef.

Vårt mål med kvalitetsarbetet är att den enskilde
och dess företrädare upplever medarbetarna
professionella och tillförlitliga. Vi har ett
kvalitetssystem som innehåller metoder och
arbetssätt för att säkra, följa upp och utveckla
verksamheten. Genom regelbundna
brukarenkäter får vi ett bra mått på hur den
enskilde upplever hur vi utför vårt arbete.

Övriga upplysningar

Vid frågor, kontakta kommunens biståndsbedömare. Tel: 0501-75 50 00.
I broschyren, Eget val kan du läsa mer om hur du väljer utförare.

