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Information om utföraren 

Vi är en liten familjär hemtjänstutförare som sätter kunden först i varje möte.  
Våra nyckelord Kompetens, Respekt och Engagemang genomsyrar hela verksamheten för att skapa en 
kvalitativ omsorg.  Axiva Hemtjänst har omsorg, stöd och service som anpassas efter 
hemtjänstkundens behov och förutsättningar. Vi tror vi alla människor, oavsett livssituation, vill kunna 
styra över sina liv, vi vill vara er hjälpande hand. 
 

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 där vår personal förutom svenska, pratar arabiska, 
assyriska, syrianska, kurmanji, serbiska, somaliska och bosniska. Vårt mål är att din kontaktperson har samma 
hemspråk som du för att underlätta i er kontakt.  

 

Trygghet, bemötande, delaktighet och inflytande 

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.  

 

Tilläggstjänster 

Axiva erbjuder även hushållsnära tjänster. Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdrag när du köper 

hushållsnära tjänster av oss. Det innebär att vi drar av 50 procent på arbetskostnaden direkt på varje faktura. Vi 

sköter kontakten med Skatteverket och du slipper ligga ute med pengarna. 

Axiva Hemtjänst erbjuder dig avlastning i hemmet och hjälper dig med de vardagssysslor du behöver hjälp med. 

Vi skräddarsyr hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål. Du väljer själv hur ofta du vill ha hjälp, allt 

ifrån ett enstaka tillfälle till regelbundna insatser.  

 

Kontaktuppgifter 

Ylva Bjerke, Verksamhetschef 

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