Hemma och Bo Hemtjänst i Varberg AB
Hemma och Bo Hemtjänst i Varberg AB är ett litet företag och ett personligare alternativ för dig som
tycker att det är viktig att hjälpen Du får i Ditt hem är personligt utformad och utförd av kompetent
personal. Utöver detta innebär det korta beslutsvägar och en närhet till och alla oss inom företaget.
Inom företaget finns det gedigen och dokumenterad kompetens inom social omsorg, hälso och
sjukvård genom legitimerade yrkesgrupper. Detta möjliggör för oss att kunna bemöta även mera
krävande former av funktionsnedsättningar. För oss är varje kund unik och viktig, vilket innebär att
bemötandet sker utifrån högst individuella förutsättningar. Vår omsorg skall genomsyras av
professionalitet med respekt för den enskilda, dennes behov.
Vi erbjuder följande tjänster
Vi erbjuder våra kunder service- och omvårdnadsinsatser samt tilläggstjänster utifrån individuella upplägg.

Vår målsättning
Vår övergripande målsättning är alltid att kunden skall vara nöjd med våra insatser och känna sig omvårdad. För att
uppnå detta arbetar vi från vissa givna riktlinjer:
- All omsorg som utförs av Hemma och Bo Hemtjänst i Varberg AB ska kännetecknas av ett gott bemötande och ett
personligt och professionellt förhållningssätt.
- Hemma och Bo Hemtjänst i Varberg AB ska alltid verka för att kunden i möjligaste mån själv skall få utforma sin
hjälp utifrån sina önskemål och behov. Detta skall säkerställas genom kontinuerlig uppföljning.
- Synpunkter och bedömningar på insatser skall dokumenteras och ligga till grund för företagets
kvalitetssäkringsarbete.
- Varje kund hos Hemma och Bo Hemtjänst i Varberg AB får en kontaktperson som är huvudansvarig för
hemtjänstinsatserna och anhörigkontakter.
- Personer med demens och psykiska funktionsnedsättningar ska ges en omsorg anpassad till deras speciella behov av
struktur och tydlighet.

Vår kompetens
Personalgruppen har tillsammans mångårig erfarenhet inom social- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Spektrat
sträcker sig från hemtjänstassistent med undersköterskekompetens till av Socialstyrelsen legitimerad personal inom
omsorg och hälso- och sjukvård.
Kontinuerliga interna utbildningsinsatser ges av anställd psykolog. Personalen har dessutom kontinuerlig extern
handledning i metod- och ärendefrågor. För att kunna möta de krav som ställs på god omsorg i alla dess former för
personer med specifika eller generella funktionsnedsättningar krävs gedigen erfarenhet och adekvat utbildning. Vi anser
att denna kravprofil mycket väl överensstämmer med vår kompetensprofil.

Verksamhetsområde
Verksamheten bedrivs i område 8 och 9 enligt bifogad karta.
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Adress

Kontaktperson

Kungsgatan 3
432 45 Varberg
Telefon: 0340 – 133 32
E-post: info@hemboivarberg.se

Samordnare (befattningen roterar i personalgruppen)
Verksamhetsansvarig Carl-Herbert Wessely
Mobil: 070-296 40 22

