Valfrihetssystem inom hemtjänst
- vi utför hemtjänst hos Dig
q

Tesia AB
Vår verksamhet
Tesia AB är ett auktoriserat vårdföretag sedan år 2000 . Tesia erbjuder vård,
omsorg och service, till brukare med hemtjänst. Vår målsättning är att du som
kund ska må bra och känna delaktighet. Vi arbetar flexibelt, individuellt och
förebyggande som helhetssyn. Vi strävar efter att de egna resurserna ska tas
tillvara och utvecklas.

Vår personal och kompetens
Vår verksamhetschef är sjuksköterska med lång erfarenhet inom vården. Tesias
långa erfarenhet som vårdföretag gör oss duktiga på att placera rätt personal på
rätt plats. All vår personal talar svenska och har utbildning eller erfarenhet när
det gäller omvårdnad.

Våra områden i Uddevalla kommun
Biståndsbedömda hemtjänstinsatser utförs av oss mellan kl. 07:00 och 22:00
under årets alla dagar i hela Uddevalla kommun, utom i Västra Uddevalla
(område 6).

Våra tilläggstjänster
Städ, fönsterputs, trädgårdskötsel, hushållssysslor, hantverkartjänster och
snöskottning. Ring oss för att höra vad vi kan hjälpa till med!

Vår profilering
Tesia AB strävar efter att arbeta i små personalgrupper för att erbjuda god
kontinuitet. Som brukare känner du snabbt fördelarna m ed detta. De vardagliga
sysslorna går smidigt och ger tid för trevliga samtal. Kända medarbetare skapar
även trygghet för dig som brukare och dina anhöriga. Samordnarna på Tesias
kontor kan snabbt hjälpa dig med frågor och eventuella synpunkter.

Övriga upplysningar
Vår personal bär alltid ID-kort och tillämpar en säker nyckelhantering. Gå gärna
in på vår hemsida - www.tesia.se under fliken hemtjänst.

Tesia AB
Box 201
451 17 Uddevalla
Telefonnummer: 010-10 13 300
Telefontid: 08:00-17:00
E-post: info@tesia.se
Hemsida: www.tesia.se
Verksamhetsansvarig: Eva-Lee Thörnkvist
Enhetschef: Eva-Lee Thörnkvist

För ytterligare information – kontakta:
Björn Lunde
Box 201
451 17 Uddevalla
Telefonnummer: 010-10 12 300
Telefontid: 08:00–17:00
E-post: bjorn@tesia.se

För att välja denna utförare kontaktar du din biståndshandläggare. Vill du inte välja så
blir Uddevalla kommun din utförare. Har du ytterligare frågor så kontakta din
biståndshandläggare via kommunens växel 0522 – 69 60 00.

