
 

 

 

 

ADEOCARE 
www.adeocare.se 

Besöksadress 
Valstaskolan, Bragegatan, 19553 Märsta 
Nyborgsvägen 6, 19571 Rosersberg 

Kontakt 
Enhetschef 
Rosa Gharib, 070-431 17 69, rosa.gharib@adeocare.se 

Verksamhetsansvarig 
Emma Swanström, 070-431 17 59, emma.swanstrom@adeocare.se 

Organisationsform 
Privat 

Verksam inom 
Sätuna 
Sigtuna 
Tingvalla 
Valsta 
Rosersberg 

Specialkompetens/inriktning 
Inriktning Demens. 

Tilläggstjänster 
Önskar du ytterligare hjälp, utöver ditt biståndsbeslut, kan tjänsten ske som hushållsnära tjänst (RUT). 
Sådana tjänster gör du skatteavdrag för. Genom hemtjänst och RUT-tjänster underlättar vi din vardag. 
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Beskrivning 
AdeoCare hemtjänst finns till för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder dig service och 
trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Våra lokaler ligger centralt i Valsta 
och Rosersberg. 

Personalens kompetens 
För oss är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att 
du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktpersoner. Det innebär 
att en i personalstyrkan utses till din kontaktperson och att det är denna person som i första hand 
hjälper dig. Vår personal består av engagerade vårdbiträden och undersköterskor med lång erfarenhet 
av hemtjänst och som är speciellt utbildade i demenssjukdomar. 

Personalens talade språk och kulturkompetens 
• Arabiska 
• Engelska 
• Finska 
• Franska 
• Kurdiska 
• Lettiska 
• Persiska 
• Polska 
• Svenska 
• Spanska 

Så här arbetar vi med att nå äldre och omsorgsnämndens värdegrund 
För oss på AdeoCare är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med hemtjänsten, att de ska få ett 
bra bemötande, känna förtroende för personal och ledning samt vara delaktiga i hur hemtjänsten utförs. 
Vi arbetar ständigt med uppföljning av dessa centrala begrepp, inte minst genom brukarundersökningar 
som Socialstyrelsens öppna jämförelser och kommunens egen kundundersökning. Resultaten följs upp 
och handlingsplaner tas fram för att vi ska säkerställa att vi lever upp till värdegrunden. 

Kvalitetsarbete 
Vi arbetar för att möjliggöra för dig att leva så som du önskar. Vi gör alltid hembesök hos dig som 
planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. Tillsammans går vi igenom de insatser du behöver 
hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Informationen bevaras i din ge-
nomförandeplan och denna fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. Du ska känna 
att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation. 




