Kundval - Presentation av utförare

Olivia Hemtjänst AB
Presentation av företaget
Olivia Hemtjänst AB, en del av Team Olivia, är ett företag som med kunskap och känsla
erbjuder hemtjänst, ledsagning och avlösning till människor i behov. Vi kombinerar det
lilla företagets flexibilitet, närhet och lokala engagemang med det stora företagets resurser,
nätverk och utvecklingsmöjligheter.
För oss står din livskvalitet i fokus.
Verksamhetsidé
Olivia Hemtjänst AB erbjuder dig trygghet, kontinuitet och kvalitet. Vi vill att din vård och
omsorg skall vara anpassad efter dig. Därför besöker vi dig vid uppstart i hemmet för att
tillsammans göra en plan för dina behov och hur du önskar få din hjälp.
Du blir tilldelad en kontaktperson som du kan vända dig till om du har några frågor eller
vill prata om förändringar i hjälpen du får. Din kontaktperson ansvarar särskilt för
omsorgen om dig.
För att du ska känna dig trygg känner du igen vår omsorgspersonal genom att de bär
loggade arbetskläder och ID-brickor.
Företagets kompetens inkl. språk
Vår omsorgspersonal omfattas av undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal.
Genom delegationer godkända av kommunens sjuksköterska kan vi tillgodose hjälp med
insatser enligt HSL, likaså utför vi även rehabiliterande arbetsträning på delegation av
arbetsterapeut och fysioterapeut.
Kompetensutveckling av omsorgspersonal är något som vi arbetar kontinuerligt med.
Språk i verksamheterna utöver svenska och engelska är tyska och persiska.
Företaget utför följande tilläggstjänster. (Omfattas inte av kundvalet)
Vi tillhandahåller hushållsnäratjänster såsom städ som ett komplement till din beviljade
hemtjänst eller om du önskar få mer hjälp än den du blivit beviljad. Vi arbetar då enligt
reglerna för RUT.
Företaget utför hemtjänst i följande områden
Laurentii, Gruebäck, Västra Gärdet, Herting, Hjortsberg, Stafsinge samt Vinberg
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Kontaktuppgifter
Olivia Hemtjänst AB
Skördevägen 1 A
434 40 Kungsbacka

www.hemservice-halland.se
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Kontaktperson för brukare:
Annie Warren Bengtsson
Telefon: 0340-108 04
annie.w.bengtsson@hemservicehalland.se

