Utförare av service- och omvårdnadsinsatser med hemsjukvård

Kontakt

Personal och kompetens

Namn på företag:

Utbildning
och erfarenhet

Mariestads kommun

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 :

Ullervadsvägen 4 A
542 73 Mariestad
Tel:

0501-75 67 75
Fax:

Specialkompetens

0501-75 67 79

Vård- och omsorgspersonal har
kontinuerlig utbildning inom
demens, rehabilitering, inkontinens,
nutrition, Hjärt-lung räddning samt
hälsosjukvård för att tillgodose
kundernas individuella behov.

e-post:

marie.engelbrektsson@mariestad.se
Webbsida:
Verksamhetsansvarig:

Marie Engelbrektsson
Kontaktperson 1 namn + telefon

Språkkunskaper

Engelska
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:
9 Ullervad Hemvård

Verksamhetsidé

Kontinuitet

Vår vision är att erbjuda dig som kund en trygg
och god omvårdnad i det egna hemmet. Vår
verksamhetsidé är att främja individens
livskvalitet och ge en guldkant på tillvaron. Mötet
med varje kund ska vara respektfullt och värdigt.
Genom vår genomförandeplan får du själv
medverka i hur du vill utförandet ska vara.

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 för en bra kontinuitet för dig som
kund.

Trygghet

Delaktighet och inflytande

Trygghet för dig är viktigt för oss. Alla
medarbetar har tystnadsplikt.
Dokumentation och nycklar förvaras
inlåsta och alla anställda har gula
namnskyltar med svart text.

Tillsammans med dig som kund går vi
igenom hur dina insatser skall utformas
utifrån det beslut om insatser som
biståndsbedömmaren gjort och skriver in
det i din personliga genomförandeplan.
Vill du ändra något i din planering kan du
prata med din kontaktpersonal.

Bemötande

Dokumentation

Ett bra bemötande i alla situationer är
grunden för vår verksamhet. Vi tar dina
synpunkter på allvar. Våra medarbetare
har god erfarenhet och goda kunskaper i
vård och omsorg.

I genomförandeplanen dokumenteras
tillsammans med dig som kund dina
önskemål, det är det som vi sedan
arbetar efter.
Du har självklart rätt att ta del av
dokumentationen.

Klagomål

Kvalitetsuppföljning

Vi har en utvecklad klagomålshantering
och du kan framföra dina klagomål och
synpunkter på flera sätt, prata med din
kontaktpersonal eller enhetschef. Vi är
tacksamma för dina synpunkter, det är på
så vis vi kan bli ännu bättre.

Kvalitetsuppföljning sker genom
kvalitetssäkringssystemet Intraphone
enligt de krav Socialstyrelsen har. Vi följer
även upp genomförandeplanen en gång
om året.

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.

