Alternativ Hemtjänst AB
Björkhemsvägen 19
291 54 Kristianstad

Information om leverantören:
Hjärtligt välkommen till oss på Alternativ Hemtjänst, hemtjänsten med hjärtat!
Vår uppgift är att hjälpa Dig i det dagliga livet, oavsett ålder. Vi kompletterar där det brister.
Alla insatser utgår från Dig som individ. En kontaktman utses och en genomförandeplan
upprättas där insatser, önskemål och vanor noteras. En utförlig genomförandeplan gör att
personal som kommer till Dig vet precis hur just Du vill ha hjälpen utförd. Vår ambition är att
Du som kund ska känna trygghet när vår personal kommer.
Som vårdtagare eller anhörig ska Du känna dig trygg och säker på att vi kommer göra vårt
yttersta för att hålla en hög kvalité och alltid ha ett trevligt och respektfullt bemötande.
Alternativ Hemtjänst arbetar med hjärtat på många sätt:


Vi utgår också ifrån en egen värdegrund, som är byggstenarna i grunden till det arbete vi
utför: RESPEKT- för Dig som individ och Dina önskemål. OMTANKE- som är att göra det
där lilla extra. GLÄDJE- där vi kan skratta tillsammans.



Vår personal använder sig av ett systematiskt arbetssätt i förebyggande syfte så att Du inte
ska behöva drabbas av exempelvis fallolyckor.



Vår personal arbetar också utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, där Du som kund
uppmuntras att delta aktivt i insatsen efter förmåga för att bibehålla Dina egna funktioner.



För rådfrågning och stöttning har vår personal tillgång till legitimerade sjuksköterskor
som arbetar i anslutning till företaget.



Om olyckan skulle vara framme så är vår personal utbildad i Första Hjälpen, L-ABC och
hjärt-lungräddning.

Låt oss på Alternativ Hemtjänst hjälpa Dig till ett bättre välbefinnande.
Vi levererar med hela hjärtat!

Insatser som utförs

Tid

Geografiskt område

Service, personlig
omvårdnad och
delegerad hemsjukvård

Alla veckodagar 07.0022.00

Område 1,2,4,8

Tilläggstjänster:
Alternativ Hemtjänst erbjuder tjänster, utöver dina beviljade insatser, så som veckostädning,
storstädning, fönsterputsning, tvätt, promenader, sällskap, matlagning, inköp, ledsagning m.m.
Vad kan vi göra för att underlätta din vardag? Tveka inte att höra av dig till oss!

Ytterligare information om leverantören
Telefon: 044-12 42 00
Fax: 044-12 42 02

E-post: info-hemtjanst@glomstapoolen.com
Hemsida: www.alt-hemtjanst.se

