
Omvårdnad & service   
 

Frågor? 
Kontakta 019-21 10 00. 
 

 

Omvårdnad  Profilering 

 

 Din Dag – omsorg och service AB är en verksamhet som erbjuder 
omsorg alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Våra ledord och 
kvalitetsgarantier är Kontinuitet, Tillgänglighet, Noggrannhet och alltid 
ett bra o trevligt Bemötande! Utifrån Dina behov och önskemål utformas 
Dina insatser så som Du önskar dom. 

Service  Servicetjänsten utförs kl. 08:00 - 17:00 Måndag - Fredag 

 Aktiviteter 

 
Vi följer med dig på promenader, hjälp till för att utföra olika ärenden 
som t ex bankärenden, apoteksärenden, frisör mm. 

 Fixartjänst 

 

Vi utför fixartjänster som t ex byte av gardiner, proppar och glödlampor. 

 Fönsterputs 

 

Fönsterputs utförs efter kundens önskemål. 

 Inköp 

 
Vi utför inköp efter dina behov och önskemål. Du får gärna följa med 
och handla om du önskar. 

 Matlagning 

 Matlagning utförs endera tillsammans med dig som kund eller efter dina 
önskemål. 

 Städning 

 

Städ planeras och anpassas tillsammans med kunden. 

 Snöskottning 

 

Nej 

 Tvätt 

 
Tvätt utförs naturligtvis efter dina önskemål i din bostad eller 
närliggande tvättstuga. 

 
Utomhus/trädgård 

 

Nej 

 

DinDag – omsorg o service AB 
 
Utför omvårdnad: Hela Örebro kommun 

Utför service: Hela Örebro kommun 

Språkkunskaper: (förutom svenska) 

bosniska, arabiska, tamil, kinesiska, engelska, 

vietnamesiska och teckenspråk. 



 

Uppdaterad: 2018-06-08 

Kontakt 
DinDag – omsorg och service AB 
Stenbackevägen 6  
702 25 Örebro 
Driftsform: Fristående/privat 
Telefontider: 08.00 – 19.00 
 
Verksamhetansvarig/Kontaktperson: Katarina Persson Pagels  
Telefonr : 0763148256 
Mail: katarina.pagels@dindag.one 
Samordnare/Kontaktperson: Amira Sahinovic 
Telefonnummer: 0735131257 
Mail: amira.sahinovic@dindag.one 
 
 
 
Profilering  
För att Du som kund ska kunna leva Ditt liv med bibehållen kvalité trots dina begränsningar 
så erbjuder vi lyhörd kompetent personal som stödjer dig i din vardag och helg. Att få leva 
Ditt liv trots begränsningar kan handla om att få Dina insatser utförda på den tiden som du 
önskar, laga Dina måltider tillsammans med personal eller att personalen lagar dina måltider 
såsom du önskar dom. Att få dina besök utförda av lyhörd, kompetent och professionell 
personal för att Du ska kunna känna dig trygg. För att detta ska kunna uppnås har vi personal 
som förutom svenska talar flera andra språk för att Du ska kunna kommunicera med den 
personalen som är hemma hos dig. Din delaktighet och ditt inflytande är en förutsättning och 
självklarhet för att insatserna ska kunna utföras till din belåtenhet. Din Dag är din och vi är till 
för Dig! 
 
Trygghet/Bemötande  
Din trygghet genom vårt bemötande! 
Bemötandet från våra medarbetare till dig som kund är en av våra kvalitetsgarantier. Genom ett alltid 
bra bemötande får Du dina insatser utförda så att du ska kunna känna dig helt o fullt trygg med den 
personal som kommer hem till dig. 
Hela verksamheten präglas av en atmosfär av delaktighet och inflytande för så väl den enskilde som 
för medarbetarna då vi ser att en god kommunikation som en förutsättning för kvalité inom såväl 
arbetsmiljö och för kundens säkerhet och trygghet. 
 
Kontinuitet  
Vi på Din Dag arbetar med att alltid sätta Dig som kund främst. Genom en hög grad av kontinuitet 
skapas det goda relationer mellan Dig och de som utför dina insatser hemma hos Dig. Den kontinuitet 
vi garanterar dig är mellan 1 – 4 personer beroende på hur mycket insatser Du är beviljad. Vi är 
lyhörda och lyssnar alltid på Dig! Du som kund bemöts alltid på ett trevligt sätt så att du som kund 
känner dig trygg och får den omvårdnad som Du behöver.  
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