VÅR PROFIL
All vård och omsorg vi ger är personligt utformad och präglas av omtanke
och genuint intresse baserad på vårt egen omvårdnadsteori och mångårigt
branschkunnande hos våra medarbetare.
Vår egen omvårdnadsteori med sina fem grundläggande funktioner skapa
ett personligt engagemang och ansvar hos våra medarbetar för att förmedla
hög kvalitet, gott bemötande samt en väl fungerande vård och omsorg.
SPRÅK
Omvårdnadsspecialisterna AB är ett mångkulturer företag. Vår medarbetar
stab består av personer med olika modersmål och detta ger oss möjlighet att
kunna hjälpa dig med olika språk.
KOMPETENS
Omvårdnadsspecialisterna AB har bedrivit verksamhet i Stockholmsområdet
sedan 1998. Vi baserar vår arbetssätt på vår egen framarbetade vårdteori
och har avtal med Vårdförbundet Vår personalstab består av sjuksköterskor,
undersköterskor, läkare och läkarsekreterare med många års erfarenhet inom
yrket och vidare utbildningar. Vi har kompetenta, kreativa, flexibla och självständiga medarbetare med god samarbetsförmåga. Vår målsättning är att
erbjuda våra uppdragsgivare hög kvalitet och personlig service.
TILL LÄGGSTJÄNSTER
-

Vi kan erbjuda dig:

-

Personlig omvårdnad

-

Serviceinsatser

-

Avlösning

-

Ledsagning

-

Hushållsnäratjänster
			
FÖRETAG
OMVÅRDNADSSPECIALISTERNA AB
TELEFON
08- 35 61 05
MOBIL
070-491 42 74
info@omvardnadsspecialisterna.se
E-POST
WEBBPLATS www.omvardnadsspecialisterna.se

CHEF
Måhsen Sadat
SAMORDNARE
Maryam Gharachedagi

Verksamma i Sigtuna, Märsta, Rosersberg

SÅ HÄR ARBETAR VI MED
Självbestämmande
Inom Omvårdnadsspecialisterna har vi full respekt för att mäniskor måste bestämma över sin tillvaro och levnadssätt även om de behöver hjälp med det vardagliga. Därför har vi arbetat fram en genomförande plan för alla våra uppdrag, där vi
tillsammans med dig går genom följande punkter.
-

Vad som ska göras

-

Vem som ska göra vad

-

När det ska göras

-

Hur det ska göras

Trygghet
Vi på Omvårdnadsspecialisterna anser att trygghet i en relations skapas genom:
-

Respektfullhet

-

Tydlighet

-

Begriplighet

-

Kontunitet

Kvalitet
Omvårdnadsspecialisterna AB arbetar med kvalitetsutveckling enligt TQM-modell,
med sjukvårdens version QUL.
Kvalitetssystemet fungerar dels som ett utvärderingsredskap och styrinstrument
för ledningen, dels som ett handlingsorienterat arbetsredskap för hela företaget.
Med hjälp av vår egen fram arbetade omvårdnadsteori skapar vi en struktur.
- Ett sätt att skapa engagemang.
- Ett sätt att påverka värderingar och handlingsmönster.
- Ett sätt att tänka och vara.
Vi påstår att kvalitet inte skapas av hårt arbete eller att man springer fortare. Utom
av ett smartare arbetssätt, där man springer i ett uthålligt och jämn tempo med
målet framför sig.
Bemötande
Vårt möte med dig skall präglas av lyhördhet och ömsesidigt respekt.
Respekt för privatliv och personlig integritet
Vår medarbetar pool är skolad att respektera din privata sfär hos dig och att vara
lyhörda för dina gränser.
Meningsfullhet
Vi strävar alltid efter att nå målen i vårt dagliga arbete:
•

Du ska känna dig Trygg med oss!

•

Du ska känna att vi ständigt finns för Dig!

•

Vår hjälp ska ge Dig hög Livskvalitet!

Individanpassning och delaktighet
Din egen kontakt person hos oss hjälper dig att se till att insatser utförs i enighet
med dina behov och önskemål. Denna person ansvarar även för kontakten med
din närstående och anhöriga. Genom noggrann dokumentation garanterar vi att
du får dina insatser utförda.

All information baseras på uppgifter från företaget.

