
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Presentation av utförare av hemtjänst 

 
Efoel 

  
  

Information om utföraren 
___________________________________________________________________________ 
Efoel AB startade sin verksamhet 2006. Verksamheten består av personlig assistans och 
hemtjänst som bedrivs idag i Nacka och i Södertälje. 
  
Personal och kompetens 
Vd och verksamhetschef har läkarutbildning och kunskap om samtliga lagar som berör 
verksamheten. Lagarna bevakas av kvalitetsansvarig och samordnare Zaid Ghirum, som även är 
undersköterska med 16 års erfarenhet. Vi har flera undersköterskor samt vårdbiträden 
anställda. Personalen utvecklas kontinuerligt genom internutbildningar. Vi är måna om att 
kunna hjälpa folk med så många olika etniciteter som möjligt, och därför har vår personal även 
språkkompetenser, vi talar självfallet Svenska, Engelska men även Assyriska/Syrianska, 
Tegreniska, Arabiska, Italienska, Ryska. 
All personal följer även våra rutiner samt har god kännedom gällande socialstyrelsens 
föreskrifter. 
  
Profilering 
Vd Beimnet Abreha har läkarutbildning och är specialist i allmänmedicin, allmän 
kirurgi, ortopedi och har jobbat i Efoel assistans AB som verksamhetsansvarig i 6 år. 
Beimnet talar italienska, engelska, ryska, arabiska, tegreniska. Kvalitetsansvarig 
och samordnare Zaid Ghirum, är undersköterska och mentalskötare. 
  
Övriga upplysningar 
Efoel AB erbjuder personlig omvårdnad som hygienskötsel, på- och avklädning, samt hjälp från 
att komma upp på morgonen till att gå till sängs på kvällen. Det innefattar även praktisk hjälp 
som till exempel inköp, måltider, tvätt, städning och andra ärenden som att gå till bank och 
affärer som även kallas serviceinsatser. 
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Insatser som utförs                                                       Tider  
_____________________________________________________
__ 

Omvårdnadsinsatser                                                              Alla dagar 7:00-23:00  
 

Serviceinsatser                                                                        Måndag – Fredag  9:00-17:00  
  

Ytterligare information om utföraren 

___________________________________________________________________________ 

Enhetschef: Beimnet Abraha  
Telefon: 0737345661 
E-post: efoelab@yahoo.se 
Adress: Fisknätsgatan 38 13343 Saltsjöbaden 
Hemsida: www.efoel.n.nu 
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