Adium Omsorg AB
Adium Omsorg är ett tjänsteföretag inom svensk äldreomsorg som har en gedigen erfarenhet av att
driva kundfokuserad kvalitativ hemtjänst och personlig assistans. Företagets värdegrund L E V A
som står för Lyhördhet Engagemang Vilja Ansvar genomsyrar det dagliga arbetet där du som kund
alltid sätts i fokus.
Vi lägger stor vikt vid första mötet där du initialt träffar verksamhetschefen. Därefter tar
kontaktman vid som tillsammans med dig kommer överens om hur insatserna ska utföras utifrån
biståndsbeslut samt dina behov och personliga önskemål. Vi arbetar för en nära dialog och
delaktighet vid upprättande av din genomförandeplan.

Vi erbjuder följande tjänster (tjänster som företaget utför på uppdrag av socialnämnden)
Samtliga biståndsbedömda insatser
Delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med leg sjuksköterska, leg arbetsterapeut, leg
sjukgymnast/fysioterapeut och dietist.
Hushållsnära tjänster (tilläggstjänst)
(LSS – Personlig assistans)

Vår målsättning
Vår målsättning är att utifrån gällande lagstiftning samt kommunens uppställda krav, riktlinjer och kvalitetsdeklaration
erbjuda dig en värdig vård och omsorg av högsta kvalitet! Vi värnar om dig som kund och arbetar för att skapa
trygghet, inflytande och en hög delaktighet i de insatser du är beviljad och som ska utföras av oss.
Vi arbetar med person-, insats- och tidskontinuitet som innebär att vi strävar efter att det är få och kända ansikten runt
dig, att insatserna ges utifrån den tidpunkt du önskar. Vi är noga med att hålla överenskomna tider och i det fall de
avviker kontaktar vi alltid dig.
Vi arbetar för att du ska vara en nöjd kund och trivas med oss som utförare!

Vår kompetens
Arbetsgruppen består av ett femtiotal engagerade, duktiga och glada medarbetare varav många har funnits med sedan
starten 2007.
Ansvarig verksamhetschef har en relevant akademisk bakgrund samt över femton års erfarenhet av att leda och driva
äldreomsorg i privat och kommunal regi. Verksamhetens medarbetare består av undersköterskor och vårdbiträden med
lång erfarenhet. Vid nyanställning/tillsvidareanställning kräver vi att den nya medarbetaren har en
undersköterskeutbildning.
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och merparten av våra anställda talar minst två språk. Samtliga medarbetare kan
uttrycka sig väl i både tal och skrift!

Verksamhetsområde
Adium Omsorg bedriver verksamhet i område 8 och 9.

Övrigt
Verksamhetschef och Samordnare finns på plats veckans alla vardagar. Det finns alltid någon som svarar i telefon
under kontorstid. Efter kontorstid finns en telefonsvarare, där du kan tala in dit ärende och kontaktuppgifter.
Personalen lyssnar av kontinuerligt fram till kl. 22.00 och responderar. Vi finns här för dig!
Våra medarbetare känns igen på de blå arbetskläderna och att de bär synligt ID med namn och foto.
Verksamhetens medarbetare är uppdelade i ett vård- och omsorgsteam och ett serviceteam. Vård- och omsorgsteamet
arbetar med att ge dig kvalitativa vård- och omsorgsinsatser veckans alla dagar och serviceteamet utför professionell
städ- och tvätthjälp måndag - fredag. Serviceteamet utför även hushållsnära tjänster på förfrågan.

Vi erbjuder alla kunder som är beviljade tvättinsats att få den tvättad i vår hemtjänstlokal. Då ingår även strykning och
mangling kostnadsfritt!
Vi har sedan flera år tillbaka ett inarbetat samarbete med restaurang Monark och kan erbjuda dig som kund
näringsriktig nylagad husmanskost måndag – fredag som medarbetarna kör ut den kl. 11.30–13.00. Vi samarbetar även
med kommunens övriga matleverantörer.
Matinköp - Vi samarbetar med NGs Livs och du som har bistånd på matinköp kan få matkassen hemlevererad en gång
i veckan av vår personal. För att minska kontanthantering görs matinköpet mot fakturabetalning. Matinköp kan även
ske i närliggande butik utifrån dina önskemål.
Vi kan kostnadsfritt erbjuda dig besök av Lisa och Nanuk som är ett diplomerat besökshundteam. Nanuk är en
tillgiven femårig border collie och teamet är utbildade på Svenska terapihundskolan. Önskas mer information om vad
besökshund innebär, kontakta Adium Omsorgs samordnare.
Vi tar tacksamt emot ris som ros! Eventuella synpunkter och klagomål tar vi på största allvar och har upprättade
rutiner/instruktioner som hanterar dessa.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adress

Kontaktperson

Adium Omsorg AB
Bandholtzgatan 25 A
432 52 Varberg

Verksamhetschef: Adrian Karlsson
E-post: adrian.karlsson@adiumomsorg.se
Telefon: 0431 – 108 80
Mobil: 0738 - 22 27 72
Samordnare: Susanne Dahlskår
E-post: susanne.dahlskar@adiumomsorg.se
Telefon: 0431 – 108 80
Mobil: 0725-540 225

