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Vår personal  
Vi arbetar tillsammans för att 

ge våra kunder ett tryggt och 

värdigt äldre liv utifrån  

kundens individuella behov 

samt i samverkan med 

anhöriga. 

 
Vår personal får regelbundet 

utbildning i olika metoder för 

att på bästa sätt möta  

våra kunders behov, 

exempelvis inom: 

 
• Validation 

• Reminiscens 

• Jagstödjande 

förhållningssätt 

• Beröringsmassage 

 

Så här planerar vi 
genomförandet  

Som ny kund erbjuds du ett 

välkomstsamtal i hemmet, där 

du får träffa din utsedda 

kontaktperson. Tillsammans 

går ni igenom dina behov och 

önskemål och upprättar 

en individuell serviceplan för 

dig. 

 

Därefter görs regelbundna 

uppföljningar av genomförd 

omsorg för att säkerställa  

att du som kund är nöjd och 

trygg med den levererade 

omsorgstjänsten.  

 

Våra tilläggstjänster  

Vi erbjuder hushållsnära 

tjänster som exempelvis: 

personlig omvårdnad, 

matlagning, hjälp med 

matinköp, högläsning, 

promenader, städning, 

strykning, fönsterputs mm.  

 

För våra tjänster har du rätt att 

få skattereduktion med 50 % 

på beloppet som dras  

direkt på din faktura.  

 

Så här framför du 

synpunkter till oss på 

företaget 
Vill du lämna synpunkter eller 

klagomål kan du lätt göra det 

direkt till verksamhetschef 

skriftligt eller muntligt.  

 

Blomsterfonden arbetar 

ständigt med att regelbundet 

förbättra verksamheten  

och välkomnar alla 

synpunkter. 

 

Varmt Välkommen till 

Blomsterfonden! 

 

Vår profil 
Inom Blomsterfonden lägger 

vi stor vikt på att alla boende 

och kunder ges möjlighet att 

bibehålla sin värdighet och rätt 

till självbestämmande genom 

hela livet. 

 

Vårt företag  

Blomsterfonden är en ideell 

förening utan vinstintresse 

som verkar för hem och  

vård för äldre. Vi erbjuder ett 

tryggt äldre liv genom livets 

olika skeden genom  

våra seniorboenden med 

omfattande social verksamhet 

som stöd, våra äldre- 

boenden samt hemtjänst och 

hushållsnära tjänster som ett 

komplement för den  

äldres vardag. 

 

 


