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Vi är godkända att utföra
följande tjänster

Drakstadens Omsorg AB

Service

Staratade år: 2012

Omvårdnad och service

Antal anställda: 20

Inriktning och profil

Här arbetar vi (geografiska områden)

Drakstadens Omsorg ger er ett
professionellt bemötande med respekt,
värme och empati.

•
•

Vi utformar vårt arbete utifrån era behov
och önskemål. Målet är att stärka era
möjligheter att leva ett så självständigt
liv som möjligt.

Vår personal har följande
utbildning och kompetens

Drakstadens Omsorg tror på social
gemenskap, delaktighet, god
kosthållning och fysisk aktivitet för att
uppnå god livskvalitet.
Vi stöttar dig gärna med att hitta
aktiviteter som passar dig. Vi anordnar
kostnadsfria aktiviteter för våra kunder.

Sundsvall
Alnö

Våra medarbetare har alla grundläggande utbildning
inom vård och omsorg.
I vårt team har vi både vårdbiträden och
undersköterskor samt en sjuksköterska med
demenskompetens som stödjer våra medarbetare.
Alla medarbetare har utbildning inom demens och
äldreomsorg.

www.sundsvall.se/frittval

Så här arbetar vi
Tillsammans med er som kund upprättar Drakstadens Omsorg en genomförandeplan och utser en
kontaktman. Genomförandeplanen redogör för vilka insatser som ska utföras samt när och på vilket
sätt ni vill att dessa ska utföras. Kontaktmannen är den centrala personen i ert stödteam.
Det är ett fåtal personer som utför era insatser. För att kunna bemöta er på bästa sätt är det positivt
om ni vill berätta lite om er bakgrund, era intressen och om ni har några speciella önskemål.
Om ni önskar samverkar vi med relevanta parter och stödjer er i kontakter med myndigheter och
vårdinstanser.
Vid behov, om ni önskar, använder vi riskbedömningsinstrument för fall, undernäring samt trycksår.
Under förutsättningen att ni upplever det som givande har vi gärna en nära kontakt med era anhöriga.
Vi bär alltid arbetskläder, namnskylt och legitimation för er säkerhet. Vi arbetar aktivt med utveckling
och kvalitetssäkring av er stödinsats och ser gärna att ni använder vårt system för synpunkter och
klagomål

Vi kan tala följande språk
förutom svenska

Vi kan utföra följande
tilläggstjänster

Flera av personalen
• Engelska

Vi utför tjänster såsom städning, tvättning, fönsterputsning och inköp med RUT-avdrag (175kr per
timme efter avdrag) Vi kan även utföra andra tjänster såsom aktiviteter eller annat efter önskemål och
överenskommelse.

Kontakta oss
Namn Jenny Larsson
Titel Verksamhetschef

Besöksadress: Bågevägen 3

E-post: info@drakstadensomsorg.se

Postadress: 856 53 Sundsvall

Telefon: 060-750 22 22

Hemsida www.drakstadensomsorg.se

www.sundsvall.se/frittval

