Buurtzorg Sverige AB
Före detta
Grannvård Sverige AB
Introduktion
Grannvård Sverige, som bedrivit hemtjänst sedan 2011 i Håbo Kommun, byter nu namn till
Buurtzorg Sverige. Nu liksom tidigare ägs vi av en stiftelse som bedriver hemsjukvård och
hemtjänst i Nederländerna och arbetar internationellt med att införa ett nytt sätt att utföra vård och
omsorg.
Vi byter nu namn för att bli en än mer naturlig del i stiftelsens nätverk. Vi är stolt över att nu även
bli medlemmar i Famna, som representerar organisationer som bedriver ”idé-driven” verksamhet
utan vinst syfte.
Verksamhetsbeskrivning
Buurtzorg erbjuder god service och omvårdnad i hemmet av välutbildad och kunnig personal. Vi
arbetar i små självstyrande team eftersom vi tycker att kontinuitet och den personliga relationen är
mycket viktig. Den som behöver vård i hemmet ska inte behöva möta nya ansikten varje dag. Vi
ger personalen stor frihet att själva fatta beslut tillsammans med våra kunder.
Hos oss får du en kontaktperson som har god kännedom om följden av att bli äldre, om sjukdom
och om vad en funktionsnedsättning medför. Vi strävar efter ett bra samarbete med din husläkare
samt andra vårdgivare såsom sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, specialist. Vi
lyssnar på dina åsikter och önskemål och utformar genomförandeplanen/vårdplanen utifrån dessa.
Vi hjälper dig också att hitta dina egna vägar till en högre livskvalitet. Tillsammans med dig och
personer i din närhet undersöker vi vilka behov du har och vilka hjälpmedel du eventuellt kan
behöva.
Vår personal och kompetens
Vår personal består av en sjuksköterska, undersköterskor samt erfarna vårdbiträden, detta för att
kunna anpassa vården i enlighet med dina behov. Vi har mångårig erfarenhet inom äldrevård,
primärvård och akutsjukvård. Vi har två servicevärdinnor som sköter de flesta städen hos oss så att
du ska få samma person som städar.
Vi strävar efter att alla i teamet skall ha hög kompetens och lång erfarenhet. All personal skall ha
kännedom och arbeta i enlighet med Socialstyrelsens mål och värdegrund. Team med hög
kompetens leder till lägre vårdkostnader i slutändan i samband med att onödiga läkarbesök,
sjukhusbesök och inläggningar minskar.
Insatser som utförs

Tid

Geografiskt område

Service och omvårdnad
Hemsjukvård (på uppdrag från
kommun eller landsting)

07:00 – 22:00

Håbo Kommun, dock inte Skokloster
och Häggeby

Trygghetslarm efter klockan 22:00 utförs av kommunens hemtjänst.
Tilläggstjänster (RUT-tjänster) – Vi utför inte RUT-tjänster.

Kontaktuppgifter
Verksamhetsansvarig: Mona Lindström
Telefon: 0738-747452
E-post: info@grannvard.se
Hemsida: www.grannvard.se
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