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Artan Health Care Nordic erbjuder hemtjänst med hög kvalitet. Vår 

utgångspunkt är att du som kund själv ska få välja hur du vill leva ditt liv. Du 

erbjuds individuellt anpassad vård och omsorg på ditt eget hemspråk, t ex 

somaliska, arabiska, spanska, kurdiska, tigrinja, amharinja, swahili och 

turkiska. 

 

Hos oss arbetar personal med olika specialkompetenser, undersköterskor, 

vårdbiträden och hälsopedagog. 

Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i biståndsbeslut/maxtaxa utan som 

du själv kan välja att köpa och betala extra för. Vi erbjuder extra städning, 

gräsklippning, snöröjning, kemtvätt, strykning, extra tvätt, brevläsning och 

hjälp vid flytt. 

 



 

 

Inga

Vår värdegrund är kontinuitet, trygghet och ett bra bemötande. 

För oss innebär det att det så ofta som möjligt är samma, eller ett fåtal olika 

medarbetare ur personalstyrkan som utför dina hemtjänstinsatser. Det 

betyder också ett medmänskligt och solidariskt förhållningssätt med fokus på 

en nära relation mellan dig som kund och våra medarbetare. 

Vi har stor respekt för kundens självbestämmande och för hans eller hennes 

rätt att bestämma över sitt liv. Din kontaktman och övriga medarbetare för en 

ständig dialog om genomförandeplaner och aktuella insatser med dig som kund 

och dina närstående/företrädare.  
 

Genom en nära och öppen dialog ger vi dig möjlighet att ha stort inflytande 

över dina insatser och din vardag. Eftersom kontaktmannen/annan i 

personalgruppen ofta talar samma språk som du, kan du tala obehindrat om 

dina behov och individuella önskemål. 

Du kan kontakta verksamhetsansvarig Artan Dhiblawe måndag-fredag klockan 

07.30-16.30 på telefon 026-420 33 00 (kontor) eller 073-513 76 44 (mobil). 

Klagomål och synpunkter kan lämnas till verksamhetsansvarig Artan Dhiblawe 

på telefon 026-420 33 00 eller 073-513 76 44. 
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