1:a Omtanken
– hemtjänst med guldkant i tillvaron

Omtanken hjälper
dig med hemtjänst …
1:a Omtanken är ett lokalt hemtjänstföretag som tillhandahåller alla
förekommande hemtjänster, som till exempel omvårdnad, städning, ledsagning,
tvätt och delegerad hemsjukvård. Med en uppmärksam och engagerad personal
kan vi erbjuda tjänster med en kvalitet utöver det vanliga. Det betyder att vi ger
dig ett personligt bemötande; att vi månar om och respekterar hur du vill ha det
i ditt hem, i din vardag och att vår omtanke kan sätta lite guldkant på din tillvaro.

…och med RUT-tjänster
Kommunens biståndshandläggare beslutar omfattningen av den hemtjänst du
är berättigad till. Därutöver tillhandahåller vi även ett antal tilläggstjänster
– bland annat fönsterputsning, vecko-, stor- och flyttstäd, liksom enklare
trädgårdsarbete. Om du eventuellt beställer någon av dessa så kallade
hushållsnära tjänster får du betala dem ur egen ficka.

Igenkänningens
glädje och trygghet
Vi jobbar i små och nära arbetslag. På det viset får kunderna i görligaste mån
alltid möta samma personal. För kunderna är hög kontinuitet viktigt för att
de ska känna tillit till och trygghet med hemtjänsten. Samtidigt är det en stor
fördel för personalen att kontinuerligt arbeta med samma kunder för att på så
sätt lära känna dem, deras vanor och bli mer lyhörda för deras behov. Då blir
det också enkelt att ge det där lilla extra som förgyller kundernas vardag.

Personal som är både
proffs och medmänniskor
God omvårdnad kräver kunskap. Därför är alla tillsvidareanställda på Omtanken
utbildade undersköterskor, flera av dem med lång yrkeserfarenhet. Verklig
omsorg förutsätter även en förmåga att se och förstå andra människor. Genom
en klar och tydlig dialog med våra kunder kan vi säkerställa att deras personliga
situation blir vägledande för hur vi lägger upp och genomför vårt uppdrag.

Linda Jakobsson
Jag är en blekingsk landsbygdstjej som utbildat mig till både undersköterska
och kvalitetsledare. Under hela 2000-talet har jag varit engagerad i omsorgen
– antingen som anställd undersköterska eller som verksamhetsansvarig.
I mitt företag – 1:a Omtanken – har jag samlat alla mina tillkämpade
kunskaper och livserfarenheter: hur det är att bo och leva i stad och på
landsbygden, hur man kvalitetssäkrar processer och system, hur omsorgen
fungerar på golvet och hur den bör styras från chefsstolen.
All denna kunskap vill jag omsätta i en verksamhet som ska leverera
omsorgstjänster av hög kvalitet och stor effektivitet utan att tumma på
respekten för den individuella kundens behov och önskemål. Tanken med
Omtanken är att det ska vara lite närmare, lite bättre.
Lyx, skulle kanske någon hävda.

Vi säger att det är Omtanken som
sätter guldkant på tillvaron.

Adress: Järnbruksvägen 2, 372 52 Kallinge
Telefon: 0457-78 700
E-post: info@omtanken.care
Hemsida: www.omtanken.care

