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Du bestämer själv vad du vill göra – o vi hjälper dig, så du får
möjlighet till den aktivitet du vill ha hemma eller på annan plats
t.ex. affärer, idrott, trav, kyrka, biltur eller besöka bekanta.
Du får hjälp med TV, dator, bil, villa, lägenhet, djur mm.

Putsning av dina fönster så det blir bra!
Vi går (eller åker bil) och handlar tillsammans med Dig eller vi
handlar hem till Dig, så du får hem det du behöver.
Vi hjälper dig att laga den mat du vill ha!

Städning som du vill ha det!

Snöskottning

Tvätt

Tvättar, stryker, manglar, sorterar din tvätt!

Utomhus/trädgård

Frågor?
Kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Kontakt
Avancerad Omsorg Vård (AOV)
Tommy Ring (distriktssköterska)
Besöksadress: Hertig Karls Alle 40b
Tel
070 1000 019
Mejl:
aov@avancerad.se
Hemsida:
www.linneaomsorg.se/verksamheter/hemtjanst/

Beskrivning av företaget och dess profilering
Vi är för Dig med komplicerad livssituation - i synnerhet inom
området NEUROLOGI; Parkinson, Stroke, Hjärnsjukdomar, CP,
Hjärnskador, Autismspektrumtillstånd, Demenssjukdomar m.fl.

Egen fristående distriktssköterska - Tommy Ring; privat distriktssköterska
Socialstyrelsens regnr 2013-00764 – för Dig och Närstående dygnet runt; 070 783 10 02
Vi ses på sjukhuset redan före utskrivningen. Det betyder, att Du kan planera hemgång tillsammans med oss o känna det lugnt att komma tillbaka till din egen bostad. När Du kommer
hem möter Utskrivningsansvarig undersköterska, så det blir som Du vill ha det.
Vi tvättar, handlar, städar, sköter husdjur, bostad, fordon samt medverkar vid aktiviteter.
Vi har bred erfarenhet av all sjukvård och ett särskilt intresse för NEUROLOGI.
Vi kan avancerad hemsjukvård - även för dig med mycket omfattande behov.

Trygghet och bemötande
AOV har en ekologisk grundsyn på vård som betyder, ett jag-stödjande förhållningssätt
med en naturlig, personlig anpassad och lugn omvårdnadsmiljö – även i svåra situationer.

Kontinuitet
•
•

Kontaktperson ansvarar för medicinska och sociala insatser hos Dig (HSL/SoL)
Ett fåtal olika personer arbetar hos just Dig och som du snabbt blir bekant med.
• Tillgänglighet – Du eller Närstående kan ringa dygnet runt 070 1000 019
eller mejla på aov@avancerad.se

Kompetens
Tommy Ring chef o distriktssköterska har arbetat med avancerad hemsjukvård sedan 1992 o
har lång erfarenhet avancerad hemsjukvård och handledning av personal inom detta område.
• None profit=icke vinstdrivande; ekonomiskt överskott tillbaka in i verksamheten.
• Idéburen organisation; Linnea omsorg: medlem i Austism/Aspergerförbundet,
Demensförbundet, Hjärnkraft/Hjärnskadeförbundet, Parkinsonförbundet.
• Kollektivavtal för all personal
• Meddelandefrihet för all personal
• Jag-stödjande förhållningssätt till Dig som vi arbetar för
• Kollegialt engagemang mellan oss som arbetar i AOV
Personalens kunskaper och hur Du trivs med personalen följer jag som verksamhetschef
upp regelbundet. Vi planerar så, att antalet personer som kommer till Dig är så få som möjligt.
Den som kommer på besök, är tidigare presenterad. Du känner igen vem det är som kommer.
Tommy Ring
Verksamhetschef
070 1000 019

