Hemtjänsten i
Mörbylånga kommun

Företaget
Hemtjänsten i Mörbylånga kommun

Verksamhetsidé
Vi är det kommunala alternativet som bedriver verksamhet och har till
uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt.
Målet är att du ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt. Vi vill att
du ska må bra, känna dig trygg och vara så delaktig i ditt dagliga liv.
Vårt arbete bygger på en grund av goda relationer och respekt för din
integritet.
Du får ett bra bemötande av personal som har rätt kompetens för att utföra
den hjälp du har blivit beviljad.
För din säkerhet och trygghet kan all personal legitimera sig.
Du känner igen oss på våra färgglada arbetskläder och våra kommunbilar.

Vi utför följande tjänster
Vi tillhandahåller service som städ, tvätt, inköp och omvårdnadsinsatser
som hygien, klädsel, matlagning enligt biståndsbeslut.
Vi gör även medicinska insatser på delegation från sjuksköterska.
Vår personal finns i tjänst dygnet runt. På natten ansvarar vi för alla
trygghetslarm, oavsett vilken utförare man valt.

Tilläggstjänster
Enligt lag får vi inte erbjuda några tilläggstjänster.

Vår kompetens
Många av oss som arbetar har lång erfarenhet av att arbeta med människor
som behöver omvårdnad.
Vi har hög kompetens och de flesta av oss är undersköterskor.

Alla som arbetar hos oss får en regelbunden kompetensutveckling. Inom
områden som demensvård, psykiatri, rehabilitering, kost och palliativ vård.

Geografiskt område där tjänsterna utförs
Vi vänder oss till hemtjänstkunder i hela Mörbylånga kommun och har
alltid nära hem till dig.

Ta emot synpunkter
Vi i Hemtjänsten i Mörbylånga kommun arbetar ständigt med att utveckla
kvaliteten i vårt arbete. Vi strävar efter att antalet personer som kommer till
dig inte ska vara så många.
För oss är det viktigt att få reda på hur du tycker att vår service fungerar.
Därför uppskattar vi att du hör av dig med både positiva och negativa
synpunkter. Det kan vara idéer, tankar, beröm eller förbättringsförslag.

Kontaktuppgifter:
Vård- och omsorgsverksamheten
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Besöksadress: Trollhättevägen 4
Telefon: 0485-470 00
E-post: kommun@morbylanga.se

