Information från godkända utförare inom hemtjänsten i Ekerö kommun

Adeocare AB
Kontaktinformation:
Jan Hermansson, Enhetschef
Telefon 070-431 17 25
Hilde Knapasjö, verksamhetschef
Telefon: 070-710 93 00
Telefon till kontor: 08-731 94 70
Fax: 08-731 52 56
Adress: Bryggavägen 110, 178 31 Ekerö
E-post: info@adeocare.se
Företagets tjänster
• Servicetjänster
• Omvårdnad
Antal anställda:
Sju personer och företaget växer stadigt.
Personalens grundutbildning:
Personalen kommer huvudsakligen inneha undersköterskeutbildning eller likvärdig
relevant omsorgsutbildning på eftergymnasial nivå.
Enhetschef, Jan Hermansson, har många års erfarenhet från ledarskap inom
äldreomsorg.
Erfarenhet av liknande verksamhet:
Verksamhetsansvarig, Hilde Knapasjö, har mer än 30 års erfarenhet från äldreomsorg.
Innan hon startade Adeocare var hon demensvårdsutvecklare på Oxelesunds kommun.
Effekten av av skapa specialistteam inom hemtjänsten har varit framgångsrikt då nu,
åtta år senare, har Adeocare fler liknande team i flera kommuner.
Specialkompetens:
Verksamhetsansvarig är diplomerad Silviasyster och intern utbildar personalen inom
demensvård med stort fokus på bemötande och personcentrerad omvårdnad.
Språkkunskaper:
Svenska
Engelska
Tyska

Företagets mål och verksamhetsinriktning:
ADEOCARE erbjuder specialistkompetens inom service och demensvård i hemmet. På
AdeoCare ger vi alltid det lilla extra, och vi är inriktade på att ge äldre människor med
eller utan demenssjukdom en upplevelse av ökad glädje och livsglädje i vardagen. Det
kräver gedigen kunskap om åldrande, psykisk hälsa, bemötande och vilka behov som kan
finnas i olika faser av livet och vid eventuell demenssjukdom.
ADEOCAREs verksamhetschef, Hilde Knapasjö, är en av de första diplomerade
Silviasystrarna (1996). Hon har sedan dess framgångsrikt praktiserat Silviahemmets
vårdfilosofi: ett individanpassat bemötande, teamarbete, aktivt anhörigstöd och ett
tydligt fokus på kommunikation.
ADEOCAREs främsta mål är att skänka trygghet och stimulans i hemmet och ge
möjlighet till ett värdigt och glädjerikt liv. Detta uppnås genom betoning på kvalitet och
lyhördhet för såväl den äldre och dennes anhöriga som för personalen. Genom att ställa
höga krav på de anställdas yrkeskompetens och intresse för vidareutbildning inom
denna sektor, säkerställs en hög kvalitet i utförandet av vår omvårdnad och service.
Vidare är ADEOCAREs mål att skapa en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs,
utvecklas och stannar kvar länge.
Företagets arbetssätt:
Lyhördhet, respekt och integritetsbeaktande är ledord som genomsyrar ADEOCAREs
tjänster. Det är dina unika behov som kund som bestämmer utformningen av tjänsterna.
Vi finns till för dig, inte tvärtom!
Hur företaget arbetar för att säkerställa personalkontinuitet:
Genom god schemaläggning och en ambition om en hög andel tillsvidareanställd
personal, säkerställer ADEOCARE att det i görligaste mån är samma personer som
kommer hem till dig varje vecka.

ADEOCARE värnar om de anställdas hälsa och trivsel, så att de vill stanna kvar länge.
Företagets klagomålshantering:
Uppstår det problem, hanteras dessa omedelbart av Enhetschefen. ADEOCARE arbetar
ständigt med att höja livskvaliteten för dig. Klagomålshantering ingår i ADEOCAREs
dagliga kvalitetsarbete och följs upp noggrant.
Företagets kvalitetsarbete och uppföljning:
ADEOCARE arbetar utifrån principen att kunden alltid har rätt. Därför värdesätts din
uppfattning om vårt bemötande. Regelbundet genomförs kundundersökningar för att
undersöka detta.
Det sker kontinuerligt medarbetarsamtal för att ständigt följa upp och förbättra
kvaliteten. Även anhörigas synpunkter och tankar är värdefulla, då ett gott samarbete
med rak kommunikation är en viktig hörnsten för att kunna erbjuda en omvårdnad i
världsklass!

Aktiv samverkan sker med övriga vårdgivare, som exempelvis vårdcentral, sjukgymnast
och tandläkare, för att underlätta din vardag när du behöver dessa tjänster.
Eventuella tilläggstjänster:
ADEOCAREs skräddarsydda plustjänster är bl.a. hushållsnära tjänster,
semesterplanering, kommunikationslösningar för anhöriga, friskvård inom/utanför
hemmet, kulturella aktiviteter, anhörigavlösning på kväll/helg och anhörigutbildning.
ADEOCARE har även via ett samarbete med ett Silviasysternätverk möjlighet att erbjuda
mer omfattande stöd privat efter överenskommelse.

