Utförare av service- och omvårdnadsinsatser med hemsjukvård

Kontakt

Personal och kompetens

Namn på företag:

Utbildning
och erfarenhet

Landsbygdens hemvårdsområde

Omsorgspersonal med
omvårdnadsutbildning och oftast
mycket lång erfarenhet. Utför både
sociala insatser enligt SoL och
delegerade hälso och
sjukvårdsinsatser enlig HoS.

Adress på företag :

Ullervadsvägen 4A

542 73 MARIESTAD
Tel:

0501-756760
Fax:

Specialkompetens

Används mkt sällan (0501-756769)

Kompetensutveckling sker regelbundet inom;
- handledarutbildning, nutrition, - inkontinens,
- palliativ vård, -demens,- rehabilitering och
förflyttningsteknik med flera hälso- och
sjukvårdsinsatser utifrån aktuella behov i
gruppen.
- vi arbetar i kvalitetsregister, Senior Alert och
BPSD.

e-post:

susanne.birgersson@mariestad.se
Webbsida:
Verksamhetsansvarig:

Susanne Birgersson
Kontaktperson 1 namn + telefon

Språkkunskaper

Pia Schön 0501-756777 teamled.
Kontaktperson 2 namn + telefon

Barbro Into 0501-756783 teamled.

En finsktalande - Ullervad
En polsktalande - Lugnås
En - albanskttalande (lite serbokratiska) Lyrestad

Insatser som utförs:

Tid:

Matning/matstöd
Matlagning
Matdistribution
Toalettbesök
Personlig omvårdnad
Bad/dusch och hårvård
Bäddning
Avlösning
Ledsagning
Promenad
Social samvaro
Trygghetslarm
Trygghetsringning
Städning
Tvätt och
Inköp
Hälso- och sjukvårdsinsatser

Kl. 07.00 -22.00
måndag- söndag

Geografiska områden:
Områden:
Hassle/Torsö/Sjötorp
tfn 0501-756742
Lyrestad
tfn 0501-756752
Ullervad
tfn 0734-415 474
Lugnås
tfn 0734-415 188
Tvätteriet 0501-756778

Verksamhetsidé

Kontinuitet

Hemvårdsinsatser enligt Socialtjänstlag och Hälso
och sjukvårdslagen på landsbygden. Vi arbetar
utifrån ett rehabiliterande arbetssätt för att stärka
brukaren till att kunna bo kvar i sin bostad. Vi utför
även insatser såsom ledsagning, avlösning i
hemmet eller social samvaro för att avlasta
anhöriga. Samma personalgrupp utför både sociala
och medicinska insatser mellan kl. 07,00 till 22,00.

Landsbygdens hemvårdsteam är uppdelade i 4
mindre områden med mellan 12 - 18
omsorgspersonal per grupp. Ni tilldelas en till
två kontaktpersonal som tillsammans med Er
planerar in hur insatserna ska utföras. Vi har en
vikariepool knuten till respektive område.
Behöver Ni hjälp nattetid mellan kl. 22,00 till
07,00 utförs det av en särskild nattpatrull

Trygghet

Delaktighet och inflytande

Vi arbetar utifrån trygghet och kvalitet
med namnskylt och kommunlogga på
arbetskläder. Ni ska inte behöva öppna
för hemvården utan vi har nyckelgömma
vid ytterdörren och kan själva låsa upp.
All omsorgspersonal har tystnadsplikt.

Vi vill att Ni ska känna delaktighet och
inflytande i utförandet av insatserna.
Tanken med rehabiliterande arbetssätt är
att Ni ska kunna bo kvar så länge som
möjligt i det egna hemmet.
Vi vill att Ni känner förtroende för Er
kontaktpersonal annars ordnar vi med byte.

Bemötande

Dokumentation

Vi utlovar ett respektfullt bemötande inom
"Landsbygdens hemvårdsteam".
Vi är vana att arbeta i både "slott och
koja". Individuellt utformar vi insatserna
utifrån Era önskemål och tidigare vanor.

Vi arbetar i ett datastyrt dokumentationssystem
som följer Er från utredning, beslut och till
utförande och verkställighet.
Insatserna som bestäms kring Er skrivs ned i en
genomförandeplan som förvaras hemma i
bostaden i en pärm "röda mappen"! Detta så att
omsorgspersonalen och vikarier ska kunna läsa
sig till vilken hjälp Ni behöver.

Klagomål

Kvalitetsuppföljning

Vi har rutin blankett för "Synpunkter och
klagomål" som vi gärna hjälper till att
upprätta. Kontakta Team-ledarna eller
enhetschefen så ska vi försöka rätta till
det som Ni upplever felaktigt.

Vårt mål är att ha nöjda och trygga
brukare. Vi använder oss av olika
kvalitetssystem för att följa upp och
utveckla verksamheten.
Regelbundet skickas det ut
brukarundersökningar som Ni ombeds
svara på gällande våra insatser.

Tilläggstjänster

Övriga upplysningar

Kommunen utför inte tilläggstjänster

Tvätteriet på Ullerås utför tvätt och
klädvård till personer i hela kommunen
med beviljad tvätt insats. Antingen
hämtas tvätten via ordinarie
hemvårdsgrupp eller av Tvätteriets egen
personal om Ni enbart har tvättinsats.

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

