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Attendo Hemtjänst är en aktiv 
och välrepresenterad aktör i 
Göteborg. Med verksamhet i 
flera stadsdelar och med nytt 
kontor i Frölunda har man nu 

verksamhet från Kungälv i norr till Mölndal i 
söder. En som valt Attendo som utförare och 
som inte kan tänka sig att byta är Gabriella 
Thunderlight.

Gabriella bor i Majorna sedan 13 år tillba-
ka och när vi dyker upp är kaffet klart och 
chokladkladdkakan står så där lagom oemot-
ståndlig och väntar. Det råder ett välgörande 
lugn i lägenheten och det är lätt att känna sig 
välkommen. 

– Här bor jag bra och min lägenhet är an-
passad för mig vad gäller trösklar, dusch och 
annat så att jag ska kunna leva här. Jag fick 
nys om Attendo alldeles när de startade upp 
sin hemtjänst här i Göteborg. Min magkänsla 
var att Attendos hemtjänst kunde vara bra, och 
eftersom jag är ”tanten-som-gör-som-jag-vill, 
så bytte jag och blev därmed Attendos första 
hemtjänstkund i Göteborg. Det har jag aldrig 
ångrat, säger Gabriella.

Rätten att välja
Det pågår en livlig debatt i kommunen kring 
rätten att få välja vilken utförare av hemtjänst 
man vill. Delar av politiken vill helt och hål-
let bannlysa privata alternativ och låta kom-
munen få monopol – medan andra tycker att 
konkurrens och valfrihet är att föredra – samt 
att varje vuxen människa har rätt till sina egna 
val. För Gabriella är valet glasklart.
– Numera är det verkligen glädje och trygg-
het i min omsorg och i de möten jag har. Det 
upplevde jag inte med tidigare utförare. Jag 
har olika utmaningar med min hälsa men jag 

känner mig väldigt trygg med den privata 
hemtjänst som Attendo ger mig. Man upp-
för sig korrekt och omtänksamt, man håller 
tider, visar respekt och kommer när man har 
lovat. Man arbetar med både hjärta och hjärna. 
Dessutom är man väldigt tillmötesgående om 
jag till exempel vill byta tid eller dag någon 
vecka. De bryr sig verkligen säger Gabriella 
och fortsätter:

– De har kompetens och överblick både över 
sin egen uppgift och min situation vilket jag 
tycker är helt avgörande. Jag kan tala för mig 
men det är ju inte alla som kan det och då gäl-
ler det att man som utförare verkligen vill, och 
tar sig tid att förstå vem det är man har hand 
om. Jag har Emily som kontaktperson och hon 
är en klippa. Hon bryr sig, hon har full koll 
och hon vet exakt hur jag har det. Vi har funnit 
varandra och vi har dessutom jätteroligt när vi 
träffas. Vi snackar och snattrar och skrattar om 
vartannat och det är verkligen en fin relation.

Ett aktivt liv 
Daladialekten klingar som musik. Ursprung-
ligen från Rättvik i Dalarna kom Gabriella till 
Göteborg med sin före detta man för många år 
sedan. Tanken var att vistelsen skulle bli kort-
varig, men så blev det inte. Energin och när-
varon är det inget fel på och det kommer snart 
fram att Gabriella har varit en aktiv människa 
innan livet förändrades på grund av sjukdom.

– Jag har ett förflutet i Lottorna där jag trä-
nade tjänstehundar, och utanpå det har jag 
tränat både thai- och kickboxing samt hoppat 
en del fallskärm – och klättrat i berg. Så visst 
har det varit ett aktivt liv. Jag har jobbat som 
högstadielärare, jag har varit möbeltapetsera-
re och jag har utbildat mig till undersköterska 
och själv tidigare jobbat i hemtjänsten, säger 
Gabriella och fortsätter:

– Jag tror att det behövs en uppryckning i det 
kommunala. Hos de privata aktörerna är det 
redan uppryckt – det är en del av den privata 

företagskulturen att man har en kompass som 
säger dels vad jag behöver och förväntas pre-
stera plus att man har ett eget tänk där man 
verkligen vill göra skillnad och få nöjda kun-
der som fortsätter vara kunder. Jag tänker på 
Marie som är verksamhetschef som hela tiden 
är närvarande och alert. Hon har full koll, och 
skulle det köra ihop sig så är hon inte sen att 
kavla upp ärmarna och komma ut själv och 
hjälpa till. Det handlar om engagemang, kon-
sekvenstänk, ansvar och en vilja att göra bra 
saker. Vinst och välmående är ju inga motsat-
ser.

www.attendo.se

Gabriella valde Attendo
”Det har jag aldrig ångrat.”
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Information & kontakt
Attendo Hemtjänst i Göteborg tillhandahåller 
såväl traditionell hemtjänst som hushållsnära 
tjänster; var för sig eller i kombination efter 
dina förutsättningar och önskemål. Bor du i nå-
got av de områden som Attendo har verksam-
het i kan du alltså välja Attendo som utförare 
av den hemtjänst du är berättigad till. Vill du 
ha mer information om Attendos hemtjänst el-
ler behöver du råd och stöd inför ditt val är du 
välkommen att höra av dig till Marie Björkman 
på telefonnummer: 072-184 48 24 eller mail: 
marie.bjorkman@attendo.se

Gabriella och planeringsledare Amanda har en god relation.


