Utförare
Hemtjänst
Jönköpings hemvård

Presentation av utföraren
Jönköpings hemvård har fått godkännande av Jönköpings kommun att utföra omvårdnads- och
serviceinsatser i ditt hem.
Trygghet ger en känsla av välmående och säkerhet. Med trygghet som grund i alla relationer skapar vi
positiva möten med bra samarbete med ansvar under frihet. Vad som gör att vi känner oss trygga skiljer
sig åt mellan olika personer. Är våra äldre otrygga går mycket tid och kraft åt att ta hand om de känslor
som följer med otrygghet: oro rädsla och ångest. Det finns flera faktorer som spelar roll för hur trygga vi
känner oss. Att ha kontroll över situationen är viktigt förutsättning för att kunna känna trygghet, liksom
möjlighet att göra sig förstådd och förstå sin omgivning.

För att skapa ett gott bemötande har vi följande principer:


Personalen är lyhörd och empatisk i mötet med den äldre personen.



Arbetet organiseras så att personalen får tillräcklig tid att lyssna till och samtala med den äldre
personen.



Personalen beaktar att den äldre personen befinner sig i en beroendeställning och verkar för att
bemötandet upplevs som respektfullt.
Språkkunskaper: Svenska, Persiska och Turkiska

Insatser som utförs
Omvårdnads- och serviceinsatser.

Geografiska områden
A6-Ryhov
Attarp–Backamo
Bankeryds
landsbygd
Barnarp-Odensjö
Barnarps landsbygd
Brunstorp
Bymarken
Bäckalyckan
Centrum Väster
Centrum Öster

Dalvik
Ekhagen
Egna Hem
Fridhem
Gamla Flygfältet
Gamla Råslätt
Gråbo-Tormenås
Gräshagen
Grästorp
Haga
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Hovslätt Norr
Hovslätt Söder
Huskvarna Centrum
Huskvarna Söder
Jutaholm
Jönköping Söder
Kaxholmen
Kettilstorp
Kortebo
Lekeryd

Liljeholmen
Ljungarums kyrkby
Ljungarums industriområde
Mariebo
Norrahammar Norr
Norrahammar Söder
Norrängen
Nyarp-Torp
Rosenlund

Råslätt
Skänkeberg
Stensholm-Jöransberg
Tenhult
Tokarp
Torpa
Trånghalla
Vättersnäs
Österängen
Öxnehaga

Utförare
Hemtjänst
Tilläggstjänster

Jönköpings hemvård

Vi erbjuder hushållsnära tjänster som städning, tvätt, matlagning, fönsterputsning, flyttstädning,
trädgårdsarbete, snöskottning, frisör i hemmet.

Synpunkter och klagomål
Vi vill använda synpunkter och klagomål i vår strävan att ständigt förbättra verksamheten. Kontakta oss
via kontaktuppgifter se nedan, avsedd blankett eller via din kontaktperson.

Kontaktuppgifter
Företagets namn:

Jönköpings hemvård

Adress:

Jönköpings hemvård (Öxnehaga Närlivs) Oxhagsgatan 75,
561 50 Huskvarna

Telefon (även mobil):

072-700 34 23

Telefontid:

Vardagar 08.00 – 17.00

E-postadress:

jonkopingshemvard@yahoo.com

Verksamhetsansvarig:

Jeanette Abrahamsson, Maryam Beikhosseini
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