Kontakt
Svanen Hemtjä nst AB
Drottensgatan 2,
222 23 Lund
Vä lkommen till Svanen Hemtjä nst. Vi erbjuder dig hemtjä nst och
hemsjukvå rd med omtanke!

Vår proﬁl

Dorit G. Aregai
Verksamhetsansvarig
073‐643 75 08
dorit@svanenhemtjanst.se

Vå r verksamhet prä glas av omsorg, omtanke, respekt och lyhö rdhet
fö r varje enskild person. Vå ra insatser ä r anpassade efter dina
individuella behov och ö nskemå l. Dä rmed ä r din delaktighet av
stö rsta vikt i vå rt dagliga arbete. Vi lä gger stort fokus på kundcentrerad
och stä rkande hjä lpinsatser med socialt stimulerande vardag.

Asmeret (Rene) Rezene
Verksamhetschef
070‐769 85 35
rene@svanenhemtjanst.se

Våra tjänster

Telefon huvudkontor
08‐717 57 00 (vx)

Vi erbjuder hemtjä nst och hemsjukvå rd.
Vi utfö r vå ra tjä nster inom centralorten Lund, Sö dra Sandby och Dalby.
Vi ä r verksam alla dagar mellan kl. 07:00 ‐ 22.30.

Vår personal
Vå rt arbetssä tt genomsyras av professionalitet och ansvarstagande.
Svanens vä rdegrunder garanterar dig att vi alltid bemö ter dig
med respekt, lexibilitet och samverkar fö r en sä ker omvå rdnad.
Svanen arbetar efter principen hö g personalkontinuitet.
Representerade yrkesgrupper sjukskö terskor, arbetsterapeut,
fysioterapeuter/sjukgymnast, underskö terskor och vå rdbiträ den.
Personalen har gedigen kompetens inom demens, undernä ring,
rehabilitering, nä ringsrikkost fö r att nä mna nå gra.
Personalen bä r alltid Svanens ID‐brickor och fö r att sä kerstä lla
din trygghet begä rs utdrag frå n polisens belastningsregister.

Tilläggstjänster
Medicinsk fotvå rd i hemmet – kontakta oss fö r mer information.

Din möjlighet a påverka
Svanen planerar alltid dina insatser tillsammans med dig efter
dina ö nskemå l. Du tilldelas en kontaktperson som du sjä lv vä ljer.
Denne ansvarar fö r att din hjä lp hela tiden ä r anpassad och ser till
att du ä r nö jd. Du ä r alltid vä lkommen att kontakta oss med dina
synpunkter.

www.svanenhemtjanst.se

Om du inte är nöjd
Kontakta i fö rsta hand Svanens
personal eller ansvarig fö r verk‐
samheten.
Du kan också vä nda dig till
vå rd– och omsorgsfö rvaltningen
i Lunds kommun.
046‐359 50 00 (vx)
E‐post: klagomalvoo@lund.se

