
 

Presentation av utförare av hemtjänst 

Efoel 

 

Information om utföraren 

Efoel AB är ett företag som erbjuder service inom personlig assistans och hemtjänst och 

vi bedriver även ett HVB- hem för ensamkommande flyktingbarn. Vi arbetar med 

bestående funktionsnedsättningar och individuellt anpassad assistanssamordning och 

hemtjänst. Vårt mål är att med rätt personal kunna erbjuda tjänster med hög standard 

som hjälper våra kunder att upprätthålla ett liv med hög livskvalitet. Vi sätter alltid våra 

kunder först och vi vill vara det självklara valet och erbjuda tjänster de kan lita på.  

Hemtjänst 

Vi har en hög standard inom vår hemtjänst service. 

Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för individen 

att leva ett självständigt liv.  

Efoel hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn med kunden i fokus. Vi visar 

alla kunder respekt och empati, och vi är alltid lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter 

att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har 

tystnadsplikt. 

Vi vänder oss till kunder i hela Stockholms stad (endast hemtjänst, ej ledsagning) , Nacka 

kommun och Salem kommun (hemtjänst och ledsagning). Vi är verksamma dygnet runt.  

Personlig assistans 

Efoel är samordnare av personlig assistans och är godkänd av Socialstyrelsen. Vi 

erbjuder kunskap och erfarenhet genom råd, stöd och service.  



Brukaren och ingen annan har den bästa kunskapen om hur din assistans ska 

genomföras. För oss är det därför en självklarhet att individen bestämmer utformningen 

av ekonomi, personal och genomförande. Tillsammans lägger vi upp en plan som är 

anpassade efter dina behov och förutsättningar. Det är utifrån personens behov och 

önskemål vi utgår ifrån när vi planerar assistans.  

Vi har huvudkontoret i Stockholm men vi arbetar med kunder och personliga assistenter 

över hela Sverige. Vi erbjuder råd, stöd och service till alla som har rätt till personlig 

assistans enligt LSS. 

Personal och kompetens 

Efoel hemtjänst har utbildad personal (hälften undersköterskor, hälften vårdbiträden) 

med flera års erfarenhet inom vård och omsorg. Våra medarbetare har kvalificerad 

utbildning som säkerställer att du får rätt hjälp med hög kvalitet. 

Alla som utför tjänster hos brukaren dokumenterar för att säkerställa att du har fått 

dina insatser utförda. Du har alltid möjlighet att läsa din personakt. 

Vi är övertygade om att personalen trivs får du ut mycket mer av dem. För att 

säkerställa kvalitet ser därför vi till att vi erbjuder kollektivavtal, bra arbetsförmåner och 

kompetensutveckling. 

Bemötande 

Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg har central betydelse för den 

enskilda individens upplevelse av vård och omsorg. För att kunna erbjuda hög kvalitet är 

det därför viktigt att all personal har ett etiskt förhållningssätt och en gemensam syn på 

vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt innebär.  

Delaktighet och inflytande 

När  handläggaren har utrett vilka brukarens behov är och fått ett biståndsbeslut, har 

man möjlighet att själv välja vem som ska utföra hemtjänst, ledsagning och avlastning. 

Väljer man Efoel hemtjänst, vänder man sig till sin handläggare i stadsdelen eller 

kommunen och berättar det. Vi kontaktar brukaren så snart vi får meddelande om ditt 

val. 

Biståndsbeslut anger behovet och tillsammans med brukaren gör vi en genomförande- 

plan som talar om hur och när insatserna ska utföras. I samband med det får man en 

egen kontaktperson som samordnar att insatserna utförs enligt behoven och önskemål. 

Kontaktpersonen har även kontakt med de närstående. Kontaktmannen är länken till 

övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras. 



 

Kvalitetsarbete  

Vårt kvalitetsarbete går längre än de krav som lagstiftaren och uppdragsgivaren ställer. 

På så sätt vet vi att vi alltid ligger i framkant. 

Nöjda individer: Samtliga insatser utgår från brukarens önskemål och behov. Vi har 

länge följt upp nöjdheten bland kunder, patienter och deras anhöriga och vi ser en tydlig 

positiv trend över tid. 

Bästa tillgängliga kunskap: Efoel lägger stor vikt vid kunskapsöverföring och har strategi 

och rutiner för att sprida bästa tillgängliga kunskap och arbetssätt. Vi jämför enheter på 

flera olika parametrar för att bland annat identifiera och sprida optimala arbetsrutiner.  

Systematiskt förbättringsarbete: Vi arbetar genomtänkt och systematiskt i varje led 

med planering, uppföljning och utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 

genomsyra allt vi gör. Det säkerställer att vi följer lagar och regler, och att vi hela tiden 

identifierar och tar tillvara på förbättringsmöjligheter i verksamheten. 

Kvalitetsarbetet bygger på fyra grundstenar: 

1. Planering 

Ordning och reda börjar med god planering för att säkerställa att resurser används på 

bästa sätt. Kundens levnadsberättelse, omvårdnadsplaner, riskanalyser och andra 

beskrivningar av de insatser som brukaren behöver utgör grunden för planeringen. 

2. Genomförande 

Efoels kvalitetssystem syftar till att säkerställa att omsorgen ska bli så bra som möjligt. 

Kundens kontaktpersoner samt vårt arbete med händelsehantering och analys har stor 

betydelse för kvaliteten i det dagliga arbetet. Planeringsblad och checklistor används för 

att säkerställa att alla omsorgsinsatser genomförs. 

3. Uppföljning 

Efoel strävar efter ständig förbättring och arbetar aktivt med uppföljning och utveckling. 

Varje månad följs kvalitetsarbetet i verksamheten upp och bygger på det samlade 

resultatet inom nio områden; brukarundersökningar,  allvarliga händelser, externa 

granskningar, egenkontroll, händelsehantering/systematiskt kvalitetsarbete, innova- 

tioner och projekt, värderingsarbete, riskanalys samt genomförandeplan/metodarbete. 

4. Utveckling 

Efoels utvecklingsarbete baseras på bland annat undersökningar, internrevisioner och 

externa kontroller. Både stora och små förändringar bidrar till utvecklingen, varför 



arbetet med att skapa en kultur där ständiga förbättringar uppmuntras och goda idéer 

tas tillvara, prioriteras högt. Efoels medarbetare har en viktig roll i att utveckla 

verksamheten. Kvalitetsavdelningen stöttar verksamheten med insatser och kunskap för 

att ytterligare förbättra kvaliteten.  

Trygghet  

Det är ledningens ansvar att de insatser som utförs är av god kvalitet och att 

tillsammans med medarbetarna skapa en säker vård och omsorg. Grunden för säker 

vård är att bedömningar, vård och behandling utförs på rätt sätt. Säker vård och omsorg 

innebär bland annat att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande 

arbete. 

Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk skada förhindras genom 

förebyggande arbete. Det finns rutiner för avvikelsehantering samt synpunkts- och 

klagomålshantering. Dessa ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vården 

och omsorgen ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den enskilde ska känna att personalen är välkänd, pålitlig och 

iakttar sekretess. 

Den äldre ska kunna bo tryggt utifrån sina förutsättningar och ha möjlighet till 

rörelsefrihet. Trygghet kan vara att bo kvar i sin invanda miljö, att det finns möjlighet till 

sociala kontakter samt att det finns god social och medicinsk omvårdnad att tillgå hela 

dygnet, oavsett var i kommunen man bor, därför har vi en läkare tillgänglig dygnet runt.  

Tilläggstjänster 

Möjlighet för läkarkontakt dygnet rund, förutom telefonkontakt har brukarna möjlighet 

att få hembesök om det är nödvändigt.  

Kontaktuppgifter 

Leg. Läkare Dr.Beimnet Abraha, Verksamhetsansvarig 

Tel. 08-245591 eller 073 657 82 36 

E-post ollettobab@hotmail.com 

Zaid Ghirum, Driftansvarig  

Tel. 073 734 56 61 

E-Post ghirum2000@yahoo.se, efoelab@yahoo.se 


