
 
 

 

   

 

Tjänster Tider 

 Personlig omvårdnad 

 Serviceinsatser 

Vi har öppet alla dagar mellan 

klockan 07.00-22.00. 

Personal och kompetens 

Utbildning och erfarenhet: All vår personal är utbildade vårdbiträden och 

undersköterskor. 

 
 

  

 

 

 

Specialkompetens: Demensutbildning, hygienutbildning, 

anhörigstödsutbildning, kostutbildning mm  

 

Språkkunskaper: Svenska, Engelska, Tyska, Spanska 

 

 
Kontaktuppgifter  

Företagets namn: OC Vård & Sällskap AB 

Adress: Kometv. 21, 183 48 Täby 

 

 

Driftsform: Aktiebolag 

Telefon: 08 -768 74 25 

Telefontider: 07.30-22.00 

Mobil: 070-771 32 04 

Fax: 08-758 76 50 

E-post: info@ocvardsallskap.se 

 Webb: www.ocvardsallskap.se 

Verksamhetsansvarig: Olga Cortés  

Kontaktperson: Camilla Roa 

mailto:info@ocvardsallskap.se
http://www.ocvardsallskap.se/


 
 

 

 

 
Verksamhetsidé Delaktighet och inflytande 

OC Vård & Sällskap är ett vårdföretag där 

effektivitet, erfarenhet och kompetens 

kombineras för att ge service med hög kvalitet 

och omtanke. Vi har plockat ut det bästa av den 

traditionella vården och lagt till det vi anser 

vara det viktigaste, SÄLLSKAP.  

Vi tror på att vård integrerat med sällskap är 

den bästa kombinationen av omsorg du kan få. 

Ni som vårdtagare kommer att få en 

kontaktperson som har extra ansvar för er 

och er personliga omsorg. Tillsammans går 

ni igenom era behov och gör ett detaljerat 

schema. 

 

Bemötande 

Vi arbetar på ett sådant sätt att ni kan 
känna trygghet, egenvärde och bibehållen 
integritet. 
 
 
 
 
Till vem vänder jag mig med klagomål och 
synpunkter? 
Dina åsikter är viktiga för oss. Därför ska 
du vända dig till din kontaktperson vid 
eventuella synpunkter och klagomål. 
 
Du kan också vända dig till 
socialförvaltningen 08 – 587 850 00. 

Kontinuitet 

Vi tror på kontinuitet i omsorgen. Därför är vår 

policy att ni träffar samma personal för att ni 

ska få en tryggare och mer personlig omsorg. 

 

Trygghet  

Vi på OC vård & Sällskap anser att trygghet är 

en viktig beståndsdel för att tillgodose er 

omsorg av bästa kvalitet. All vår personal har 

därför arbetslivserfarenhet inom 

äldreomsorgen. Vårt mål är att ni ska känna er 

trygg med vår personal och bygga upp en 

ömsesidig tillit. Hos oss är du i FOKUS! 

Tilläggstjänster 

 Arbete i trädgård 
 Snöskottning 
 Bona golv 
 Fönsterputsning 
 Putsning av silver och dylikt 
 Städning i källare, vindsutrymmen 
 Storstädning av andra utrymmen 

som du som kund sällan eller aldrig 
utnyttjar 

 Hundpromenader 

 
 


