● Kontaktinformation
Telefon växel: 08-731 7707
Hemsida: www.adeocare.se
Adress Huvudkontor: tegnérgatan 23, 111 40 Stockholm
● Basfakta om verksamheten
○ AdeoCare är ett ägarlett företag med omsorgsverksamhet‚
främst i Stockholmsregionen. Vi erbjuder idag demensinriktad hemtjänst
och boendestöd i tre kommuner, och personlig assistans i hela landet. I
dagsläget har vi ca 300 kunder.
● Kvalitet
○ Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem
■ AdeoCare har en intern kvalitetssäkring och arbetsmetod som
bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete och löpande
riskvärdering, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Genom
ett toppmodernt, elektroniskt och mobilbaserat ledningssystem kan
social dokumentation föras säkert och smidigt, schemaförändringar
synkroniseras direkt och eventuella avvikelser flaggas för
teamledare och verksamhetschef centralt.
○ Deltagande i kvalitetsregister och nyckeltal kopplade till kvalitet
■ AdeoCare följer de nationella riktlinjerna i demensvård. Vi arbetar
utifrån ett salutogent arbetssätt, med inspiration från
Silviasystermetodiken och med en tydlig grund i vårt dagliga
värdegrundsarbete.
■ Vårt främsta kvitto på vår kvalitet är att vi har nöjda kunder och
anhöriga. Således är den årliga brukarundersökningen från
Socialstyrelsen av stor vikt för våra respektive enheter. Utöver detta
följer vi veckovis upp personalkontinuiteten och eventuella
avvikelser i vårt elektroniska lednings- och kvalitetssystem.

○ Patient- och brukarundersökningar
■ Ekerö:
http://oppnajamforelser.socialstyrelsen.se/aldreguiden/Sidor/defa
ult.aspx?step=4&service=0&municipal=28&cities=28&performers
=392
■ Lidingö:
http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/kvalitetochutvecklin
g/jamforservice.4.41c3ba9e14f28c6556d2bf8.html#/comparison/1
2/compare/eyJkIjpbODQsODUsODcsMTE0XSwiayI6eyIyMjgwMT
IiOlswLDEwMF0sIjIyODA2NiI6WzAsMTAwXSwiMjI4MTI5IjpbM
CwxMDBdfSwidCI6eyI1IjpbXX19
■ Stockholm:
http://oppnajamforelser.socialstyrelsen.se/aldreguiden/Sidor/defa
ult.aspx?step=4&service=0&municipal=39&cities=44&performers
=574%2C584%2C578%2C579%2C583%2C577
■
● Personal
○ Antal medarbetare, chefer, utbildningsnivå och ev. specialkompetenser
■ AdeoCare AB har ca 120 undersköterskor anställda. Respektive
enhetskontor för hemtjänsten i Ekerö, Lidingö, Kungsholmen och
Östermalm/Norrmalm har en teamledare. Verksamhetschef Hilde
Knapasjö är utbildade Silviasyster.
○ Sjukfrånvaro
■ AdeoCare hade under 2016 ca 4% sjukfrånvaro i relation till total
arbetstid.
○ Kollektivavtal
■ AdeoCare AB har sedan 2011 kollektivavtal med Kommunal via
medlemskap i Vårdföretagarna.

● Ägare och styrelse
AdeoCare är ett ägarlett bolag.
Delägare är Patrick Livijn, tillika VD och styrelseordförande
Delägare är Hilde Knapasjö, tillika Verksamhetschef och styrelseledamot.
● Ekonomi
http://www.allabolag.se/5568590938/Adeocare_AB

