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Verksamhetens mål och speciella inriktning

Vi är värderingsstyrda och vi vill vara det bästa alternativet – både för medarbetare och
kunder. Hos oss ska man trivas och känna sig välkommen! Namnet Allegio kommer från
latinets Legio som betyder ”utvalt manskap” - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi
vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade
personalen.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg och respekterad. Du får en kontaktperson
som du och dina närstående kan vända er till vid frågor och synpunkter. Kontaktpersonen lägger tillsammans med dig upp de dagliga rutinerna så att de anpassas efter
dina behov och önskemål.

Personalens utbildning och kompetens

Vi som arbetar är undersköterskor och vårdbiträden. Specialkompetenser är demens,
lika funktionsvariationer, kvalificerad omvårdnad av multisjuka personer
och vård i livets slut.
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Personalens språkkunskaper

Vi har personal som kan flera olika språk, till exempel ryska, finska, spanska och arabiska.Vi har även personal som kan teckenspråk. Har du frågor om vi har medarbetare
som talar just ditt språk, kontakta oss gärna!

Kontinuitet

Vårt mål är att du som kund ska ha samma personal som kommer till dig i så stor
utsträckning som möjligt för att du ska känna trygghet. Du får en kontaktperson som
kommer vara din spindel i nätet, som hjälper dig med din vardag, tillsammans med dig
bestämmer ni hur du vill att din hjälp ska utföras men kontaktpersonen finns även
behjälplig vid kontakter med andra instanser så som vårdcentral eller kanske frisören.

Kvalitetsarbete

Vi på Allegio har ett gediget kvalitetssystem som vi arbetar efter för att alltid ligga i
framkant med vårt utförande och för att du som kund ska få den bästa tänkbara hjälp.

Tilläggstjänster

Hemtjänstutförare som kommunen har avtal med har rätt att erbjuda tilläggstjänster
utöver den ordinarie hemtjänsten. Det kan tex vara städning, fönsterputs eller
promenader. Sådana tjänster beställer och betalar du direkt hos oss på Allegio. Hos oss
betalar du 199kr per timme efter RUT avdrag.

Så tycker kunderna

Resultat från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.
(Inga resultat finns.)

