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Tjänster som utförs 

Vi erbjuder hemtjänst i form av omsorgsinsatser och serviceinsatser alla dagar i veckan. Vi bedriver 
verksamhet i Söderköpings stad. 

 

Tilläggstjänster 

Axiva erbjuder inga tilläggstjänster 

 

Personal och kompetens 

Axiva Hemtjänst har erfarna och engagerade medarbetare som är utbildade undersköterskor eller 
vårdbiträden. Vårt mål är att alltid göra det lilla extra! Vi vill förmedla värme, respekt och glädje när vi 
kommer till ditt hem och hjälper dig. Målet för oss är att du ska känna trygghet i din vardag.  

För att skapa god omvårdnad och glädjefyllda möten tror vi det är viktigt att du får uttrycka dig på ditt 
hemspråk. Därför har vi inriktat oss på att ha en stark språkkompetens. Vårt mål är att din 
kontaktperson har samma hemspråk som dig för att underlätta i er kontakt.  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Vi är en liten familjär hemtjänstutförare som sätter kunden först i varje möte. Ett av våra viktigaste 
mål är att du ska känna trygghet när vi hjälper dig. För att uppnå det är det viktigt att vi har en hög 
personalkontinuitet. Det innebär att det är samma personal som återkommer till dig, det gör att ni lär 
känna varandra vilket ger en ökad trygghet.  
En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses dessutom till din kontaktperson och kommer vara den 
person som i första hand utför insatserna. Kontaktpersonen är den medarbetare som du träffar oftast 
och som har extra ansvar för dig vilket bidrar till ökad kontinuitet och trygghet.  

 

 

Kontaktuppgifter 

Ylva Bjerke, Verksamhetschef 

Telefon: 010-449 87 00  Email: info@axivahemtjanst.com www.axivahemtjanst.com 
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