Kundval - presentation av utförare

K-SAM AB
Presentation av företaget
K-SAM är ett vård och Service bolag med inriktning på demens. Bland våra medarbetare finns
legitimerad sjuksköterska, demensundersköterska,undersköterskor med allmän kompetens samt
vårdbiträden med många års erfarenhet av att ge omsorg och omvårdnad. Vi har också en
vaktmästare som hjälper till med det mesta. Totalt är ca 30 anställda som vill ge dig "det lilla extra"
i vardagen.
Verksamhetsidé
K-SAM AB ger omsorg och service till brukare med särskilda behov. Vi arbetar utifrån tanken att
livet skall vara gott att leva för alla.
Företagets kompetens inkl. språk
Bland vår personal finns utbildade undersköterskor med allmän och special kompetens,
vårdbiträden och vaktmästare. I ledningen finns leg sjuksköterska, socionom och ekonom.
Våra anställda talar flytande svenska i tal och skrift men vissa av oss talar även spanska,engelska,
serbokroatiska, ungerska och bulgariska.
Företaget utför hemtjänst och servicetjänster i följande områden
Laurentii, Gruebäck, Västra Gärdet, Herting, Hjortsberg, Stafsinge, Vinberg, Slöinge
Företaget utför följande tilläggstjänster. (Omfattas inte av kundvalet)
Vi erbjuder enklare fotvård , enklare massage, enklare hårvård, mindre catering vid kalas och
"fixartjänster"( praktiska göromål t ex hänga upp gardiner, trädgårdsarbete m m) till priser du har
råd med. Vi erbjuder också hushållsnära tjänster enligt skatteverkets normer. För dessa tjänster kan
du få en skattereduktion med 50%.
Övrigt
För din trygghet erbjuder vi en kontaktperson som ansvarar för insatserna i ditt hem. Personlig
omsorg utförs , så långt det är möjligt, av en och samma person. För att kunna erbjuda omsorg av
god kvalitet, inte minst till brukare med diagnosticerad demenssjukdom, arbetar vi efter strategin
"få anställda kring brukaren".Våra medarbetare har god lokalkännedom. Alla bär legitimation men
vi skickar aldrig hem någon till dig som du inte har hälsat på förut.
Kontaktuppgifter
K-SAM AB
Bredgatan 7
302 44 Halmstad
Kontaktpersoner: Vesna Bader, Maria Mlekov
tel:070-7978857
epost: k-sam@k-sam.se
Hemsida: www.k-sam.se

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kommun@falkenberg.se
www.falkenberg.se

2011-11-10

