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Adium Omsorg AB - Service och Omsorgsinsatser

Verksamhetsbeskrivning av privat leverantör av hemtjänst i Ängelholms kommun inom ramen för Lagen om 
valfrihetssystem (LOV). 

 

 
 

 
 
 

ADIUM OMSORG AB 

Verksamhetsbeskrivning  
Adium Omsorg AB startades 2005 och är indelad i tre affärsområen, Vårdboende, Kundval 
hemtjänst samt Hushållsnära tjänster. Bolagets organisation bygger på en demokratisk modell där 
personal och vårdtagarens/anhörigas inflytande är avgörande. 
Vi har driftansvar för Karlslunds Vårdboende i Ängelholm samt Åshaga och Bokhöjden i 

Hjärnarp. Vi finns på flera orter, så som i Varberg och Vansbro. 
 
 
Vår målsättning är 

- att ge äldre i Ängelholms kommun en omsorg med hög kvalitet 
- att vi ska utgå från Dina behov och Ditt medbestämmande 
- att du ska känna delaktighet, inflytande och förtroende 
- att du skall trivas med att få hjälp från oss. 

 

 
Vår personal och kompetens   
Vår ledstjärna LEVA Lyhördhet, Engagemang, Vilja och Ansvar är vår utgångspunkt för att 
arbeta med äldreomsorg, i fokus står individen. Vi vill ge varje person vad just hon eller han 
behöver för att klara sitt eget liv och daglig livsföring. Värderingarna är en del av vår identitet. 
Adium Omsorg AB:s medarbetare har en god erfarenhet av att ge service, omvårdnad och vård. 
De flesta är undersköterskor, Du kommer att ha en egen kontakman i personalgruppen. Adium 
Omsorg AB:s hemtjänst i Ängelholm har sina lokaler på Midgårdsgatan 2. För Din säkerhet och 
att Du lätt ska känna igen våra medarbetare, så bär vi alltid blå arbetskläder och 
personallegitimation väl synlig. 
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Insatser som utförs Tid Geografiskt område 

Vi utför alla beviljade insatser 
som beviljats av DIN 
biståndshandläggare samt 
delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. 
 
 
Midgårdens Värdshus   
 
 
 
 
Vi utför även tilläggstjänster 
mot särskild ersättning 

 
 
 
 
 

Adium Omsorg AB utför 
hemtjänst alla dagar i veckan 
07:00-22:00 
 
 
 
 
Matleverans efter önskemål, 
Normalt mellan kl. 11.30-
13.30 
 

Samtliga geografiska områden 
i Ängelholms kommun 

Tilläggstjänster: 

Veckostäd, piska mattor, tvättar och stryker, inhandling av dagligvaror, fönsterputsning, 
ledsagning på bio-teater och andra evenemang, rasta hunden och apoteksärenden mm. 

 
 

Kontaktuppgifter 
Verksamhetsansvarig: Petra Lisne 
Telefon: 0738-22 27 02 
E-post: Petra.lisne@adiumomsorg.se 
Fax: 0431-108 89 
Hemsida: www.adiumomsorg.se 
 
 
Personaladministratör:  
Telefon: 0761-33 82 00 
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