Kontakt

Vår profil
Vi på Agaten Hemtjä nst har funnits lä nge i Lund och brinner fö r
att hand om dina unika behov, ge dig trygghet, glä dje och kä rlek.
Som vi ser det ä r vi det sjä lvklara fö rstahandsvalet till alla personer
med behov av hemtjä nst, hemsjukvå rd och service i vardagen.
Dä rfö r ä r vi också mycket glada och stolta ö ver att 100 % av vå ra
kunder* tycker att de få r ett bra bemö tande av vå r personal.
Fö r hos oss ligger drivkraften i att driva den bä sta ä ldreomsorgen
i Sverige och i Lund utifrå n vå ra kunders behov och ö nskningar.
*Socialstyrelsen brukarundersö kning, september 2018.

Våra tjänster

Agaten Hemtjä nst AB
Trollebergsvä gen 102‐28
245 61 Staffanstorp
Telefon
070‐789 70 68
Louise Axelsson
verksamhetschef
louise.axelsson@agatenhemtjanst.se
www.agatenhemtjanst.se

Vi erbjuder dig en god och trygg hemtjä nst, hemsjukvå rd och
service oavsett vad dina behov och ö nskemå l ä r. Till skillnad
frå n må nga andra bolag utfö rs tjä nsterna i hela Lunds kommun,
å rets alla dagar.
 Hemsjukvå rd 07.00 ‐ 16.00
 Hemtjä nst 07.00 ‐ 22.30 (inklusive hjä lp vid larm)

En kontaktman utses i samrå d med dig och du få r ett få tal med‐
arbetare som å terkommande utfö r de insatser som du har rä tt
till och vill ha.

Vår personal
Vå ra medarbetare ä r vå r stö rsta tillgå ng och de har inte bara
ett mycket stort ansvar att utfö ra en hö gkvalitativ vå rd och omsorg
utan ges också ett mycket stort ansvar och en fantastisk mö jlighet
att vara med och på verka den egna verksamhetens innehå ll
och den egna arbetsmiljö n samt att tillvarata alla dina ö nskemå l.
Vi tror att det ä r viktigt att ge nä r man har mö jlighet att ge och
vi på Agaten gö r detta varje dag. Hos oss på Agaten arbetar
sjukskö terskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, underskö terskor,
vå rdbiträ den och servicepersonal. Samtlig personal bä r ID‐
bricka fö r din sä kerhet. Samtlig personal har bred och lå ng
erfarenhet av hemtjä nst, sjukvå rd och demensvå rd. Aven ler‐
språ kig personal kan erbjudas vid behov.

Din möjlighet aƩ välja och påverka
Vi utgå r frå n dina individuella behov och tillsammans med dig
lä gger vi en plan kring utfö randet av dina insatser.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder ä ven tillä ggstjä nster. Exempel på dessa ä r storstä dning,
inkö p, fö nsterputs och lä ttare trä dgå rdsarbete. Tjä nsterna
bestä lls och betalas direkt till oss. Tjä nsterna rä knas som hus‐
hå llsnä ra tjä nster och ä r skattereducerade.

Om du inte är nöjd

Tala i fö rsta hand med
Agatens personal eller
ansvarig fö r verksamheten.
Du kan också vä nda dig till
Lunds kommun
Vå rd‐ och omsorgsfö rvaltningen
046‐359 50 00 (vx)
klagomalvoo@lund.se

