
 

Företagets namn 

Omroj AB 
 Tjänster Tider 

- Vi kan erbjuda dig: 

- Personlig omvårdnad         

- Serviceinsatser 

- Ledsagning 

 

 

07.00- 22.00 alla dagar 

 

Personal och kompetens 

Utbildning och erfarenhet: 
(Omvårdnadspecialisterna) Omroj AB har bedrivit verksamhet i 
Stockholmsområdet sedan 1998. Vi baserar vårt arbetssätt på vår 
egen framarbetade vård teori. Vår personalstab består av 
undersköterskor och sjuksköterskor med många års erfarenhet 

och vidare utbildningar. Vår kompetenta, kreativa, flexibla och 

självständiga medarbetare med god samarbetsförmåga erbjuder 
dig hög kvalitet och personlig service. 
 
  
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

Specialkompetens: Våra medarbetare har vidare utbildningar i demens, 

onkologi, kost och hälsa, äldres hälsa och livskvalitet, stroke 

samt medicin. 

 

 

Språkkunskaper: Omvårdnadsspecialisterna Omroj AB är ett mångkulturellt 

företag. Våra medarbetare består av personer med olika 

modersmål och detta ger oss möjlighet att kunna hjälpa dig 

med olika språk. 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

 Företagets namn: (Omvårdnadsspecialisterna) Omroj AB 

 

 

Adress: Svärdvägen 27 2tr.    18233 Danderyd 

Driftsform: Aktiebolag 

 Telefon: 08- 35 61 05  

Telefontider: Dygnet runt 

Mobil: Jour Mobil 0707503224 Samordnare 0708646986 

Fax: 08- 35 61 05 

 E-post: info@omroj.com 

Webb: www.omroj.com 

Verksamhetsansvarig: Soheila Jahedi 

Kontaktperson: Soheila Jahedi 



 

Företagets namn 

Omroj AB 
 

 

 

Verksamhetsidé Delaktighet och inflytande 

All vård och omsorg vi ger är personligt 

utformad och präglas av omtanke och 

genuint intresse baserad på vår egen 

omvårdnadsteori och mångårigt 

branschkunnande hos våra medarbetare. 

Vår egen omvårdnadsteori med sina fem 

grundläggande funktioner skapar ett 

personligt engagemang och ansvar hos våra 

medarbetare för att förmedla hög kvalitet, 

gott bemötande samt en väl fungerande vård 

och omsorg. 

 

Inom Omroj AB har vi full respekt för att 

människor måste bestämma över sin tillvaro 

och levnadssätt även om de behöver hjälp 

med det vardagliga. Därför har vi arbetat 

fram en genomförande plan för alla våra 

uppdrag, där vi tillsammans med dig går 

genom följande punkter. 
Vad som ska göras, Vem som ska göra vad  

När det ska göras, Hur det ska göras. 

Bemötande 

Vårt möte med dig skall präglas av lyhördhet 

och ömsesidigt respekt. 

Vår medarbetar pool är skolad att respektera 

din privata sfär hos dig och att vara lyhörda 

för dina gränser. 

Alla våra insatser hos dig skall leda till ett 

bättre och meningsfull tillvaro för dig. 

 

 Kontinuitet 

  

Vi 

Vid vårt första möte får du din egen 

kontaktperson att planera insatser hos dig 

med hjälp av din egen genomförandeplan. 

Denna person fungerar som en informations 

länk samt planerare för dig. 

 

Till vem vänder jag mig med 
klagomål och synpunkter? 

Verksamhetschef:  070-750 32 24 
Samordnare:          070-8646986 
 

Socialförvaltningen 08 – 587 850 00. 

Trygghet  Tilläggstjänster 

Vi på Omroj AB anser att trygghet i en relations 

skapas genom: 

- Respektfullhet 

- Tydlighet 

- Begriplighet 

- Kontunitet 

 

- Vi kan erbjuda dig: 

- Personlig omvårdnad 

- Serviceinsatser 

- Ledsagning 

- hushållsnäratjänster 

 

 


