Buhres Hemtjänst
Buhres Hemtjänst är en hemtjänstutförare som kommunen har godkänt och skrivit avtal
med och som du har rätt att välja.
Verksamhetens mål och speciella inriktning
Buhres Hemtjänst AB erbjuder en trygg,
personlig och kvalitativ hjälp i hemmet med
varje enskild kunds unika behov i fokus.
Vår ambition är att konsekvent erbjuda en
hemtjänst med hög klass och leva upp till
de åtaganden som lovats ut.Vi lever för att
bemöta våra kunder vänligt och empatiskt
och försöker alltid bidra till att förenkla och
skapa meningsfullhet.
Kontaktuppgifter

Buhres Hemtjänst AB
Rallarvägen 41
184 40 Åkersberga
Tel: 070-920 11 10
E-post: Kontakt@buhres.com
Hemsida: www.buhres.com
Verksamhetschef: Monica Buhre
E-post: monica@buhres.com

Personalens utbildning och kompetens
Inom vår personalstyrka finns följande
utbildningar:
• Undersköterskor
• Vårdbiträden med flerårig arbetslivserfarenhet
• Sjuksköterskor
• Legitimerad psykolog och samtalsterapeuter
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Utöver det har vi även kompetenser och
specialutbildningar inom:
• Geriatrik
• Demenssjukdomar
• Kunskaper om åldrandets psykologi
• Omvårdnad av multisjuka
• Vård i livets slutskede
• Psykiatri
• Förvärvade hjärnskador
• Sjukdomar i andningsorganen och
trachealkanylvård
• Eftervård och rehabilitering i hemmet
efter stroke
• Kock, dietkokerska, specialkost och måltidsanpassning



Buhres Hemtjänst
Personalens språkkunskaper
Alla hos Buhres Hemtjänst talar flytande
svenska. Inom personalgruppen finns även
språkkunskaper i engelska, franska,
persiska, spanska, danska och norska.
Kontinuitet
Vår mission är att hjälpa dig och medverka
till ett bekvämare liv. Vi respekterar din
personliga integritet och hos oss får du
vara med och bestämma hur hjälpen ska
utformas. Utöver det, får du även avgöra
vem du vill ha besök av. Om du har några
favoriter hos oss försöker vi alltid se till att
dessa kommer till dig. Hos oss är de personer som är viktiga för dig också viktiga för
oss. De är alltid välkomna med frågor eller
synpunkter.

Kvalitetsarbete
Vår värdegrund är baserad på kvalitet,
närhet och omtanke. Det är vår anda
som genomsyrar hela personalgruppen och allting vi står för. Till det har vi
ett eget kvalitetsledningssystem för att
fortlöpande utveckla och utvärdera våra
arbetsinsatser.
Tilläggstjänster
Utöver de tjänster du har rätt till enligt
biståndsbeslutet, erbjuder vi även en lång
rad kompletterande hushållsnära tjänster.
Med hjälp av dem kan du skräddarsy ditt
liv efter dina behov.
Vi hjälper gärna till med:
• Vardagliga ärenden och inköp
• Matlagning och förberedelser
• Titta till bostaden vid frånvaro
• Ledsagning
• Promenader och sällskap
• Städning och disk
• Fönsterputsning
• Snöskottning
• Trädgårdsskötsel såsom gräsklippning
och ogräsrensning
• Olja altanen, sopa uteplatsen, garageuppfarten mm.
• Tvätt och strykning
• Hänga upp gardiner och tavlor, byta
glödlampor mm.
• Pynta inför högtider och kalas
• Husdjursskötsel
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