Utförare av service- och omvårdnadsinsatser med hemsjukvård

Kontakt

Personal och kompetens

Namn på företag:

Utbildning
och erfarenhet

Tanaads Hemtjänst (TKMT)
Adress på företag :

Tanaad Kooperativa Multi Tjänster(TKMT)

Ekonomisk förening Box 138, 521 02 Falköping
Tel:

0739-890107

För oss på TKMT är en personlig
kontakt med våra kunder viktig. Vår
verksamhetsansvarig och arbetsledare
följer kontinuerligt upp arbetet.
Arbetstiderna är flexibla och anpassas
efter kundernas önskemål och behov

Fax:

Specialkompetens

e-post:

Vi har en god kulturkompetens
något som är viktigt för att kunna
förstå och möta individuella behov

carla@tkmt.se
Webbsida:
Verksamhetsansvarig:

Carla Aychuh
Kontaktperson 1 namn + telefon

Språkkunskaper

Carla Aychuh tfn 0739-890107

Våra anställda talar ditt språk.

Kontaktperson 2 namn + telefon
Ställföreträdande Birgitta Billinger Lundberg tfn 0728-74 96 52

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:
TKMT utför hemtjänst
inom hela Mariestads
kommun

Verksamhetsidé

Kontinuitet

Vår vision är: Vår omsorg ger dig kvalitet i
vardagen.
Våra grundläggande värderingar är
omtanke, ta vara på allas resurser,
trygghet via kontinuitet.

Under kontinuitet att känna den som
kommer i ens hem är viktigt för
tryggheten, därför kommer så få personer
som möjligt hem till varje brukare.

Trygghet

Delaktighet och inflytande

Vi känner ett personligt engagemang och
ansvar för att förmedla hög kvalitet, gott
bemötande samt en väl fungerande vård
och omsorg.

Tanaads/ TKMT hemtjänst skall vara
personligt utformad och präglas av
omtanke. Du som kund skall uppleva att
vår omsorg står för tillförlitlighet, omtanke
och kulturkompetens.
Dina behov och önskemål skall alltid stå i
centrum

Bemötande

Dokumentation

Vi känner ett personligt engagemang och
ansvar för att förmedla hög kvalitet, gott
bemötande samt en väl fungerande vård
och omsorg.

Vi dokumenterar i uppdragsgivarens angivna
system för ändamålet detta ger en säker
informationsöverföring till andra inblandade
runt brukaren. Personliga kontakter tas när så
krävs till exempelvis hemsjukvårdens
sjuksköterska, primärvården,
rehabiliteringsteam osv till olika yrkesgrupper.

Klagomål

Kvalitetsuppföljning

Eftersom vi alltid vill förbättras så är det något vi Med kontinuerliga uppföljningar kan vi
konstant har i åtanke. En del av detta är att vi vill därefter säkerhetsställa att allt görs på ett
och kan behandla och hantera synpunkter och
ansenligt och tillfredställande vis
klagomål på ett bra och förnuftigt sätt. Det kan
röra sig om en förbättring någon har föreslagit
eller ett klagomål som i sin tur självfallet leder till
förbättringar.

Tilläggstjänster

Övriga upplysningar

TKMT erbjuder olika tilläggstjänster och
hushållsnära tjänster efter kundernas
önskemål. Det kan handla om allt från
städ och tvätt till promenadsällskap och
fotvård.

TKMT erbjuder olika tilläggstjänster och
hushållsnära tjänster efter kundernas
önskemål. Det kan handla om allt från
städ och tvätt till promenadsällskap och
fotvård.

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

