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Den 1 februari 2018 började la-
gen om valfrihet att gälla för 
den som har ett biståndsbe-
slut om hemtjänst i Göteborgs 
Stad. Kort därefter var man 

åtta aktörer och i oktober 2021 fick Attendo 
möjlighet att bli valbara som utförare av hem-
tjänst i staden.  

För en av Nordens största anordnare av 
vård- och omsorgstjänster var det en självklar 
och önskvärd utveckling och inte långt efter 
starten, då man blev valbara i Majorna, Mast-
hugget, Stigbergstorget och Kungsladugård 
– Sanna, var det dags att öppna upp för ytterli-
gare områden och den 1 januari 2022 öppnade 
man även i Billdal, Hovås, Askim, Tynnered, 
Grimmered, Högsbo, Frölunda, Hagen, Önne-
red och Näset. Verksamhetschef för Attendos 
hemtjänst i Göteborg är Marie Björkman.

Tillsammans - för allas bästa
Efter att ha haft sitt huvudkontor på Majorna 
under första tiden har nu hemtjänsten flyttat 
vidare och etablerat sig hos kollegorna på ny-
öppnade äldreboendet Attendo Ädelstenen i 
Frölunda.

– Det är både roligt, inspirerande och i allt 
övrigt bra för verksamheten att komma hit och 
vi upplever stora fördelar med att vara nära 
varandras verksamheter, säger Marie Björk-
man och fortsätter:

– Det ska vara en go känsla och det person-
liga i den lilla gruppen i kombination med 
tryggheten i att ha en utförare som har lång 
erfarenhet är något vi märker att man uppskat-
tar. Vi har hög kontinuitet och vi lyssnar in och 
bryr oss i både stort och smått. Det handlar om 
mesta möjliga omsorg för varje krona, och då 

menar jag omsorg i det stora perspektivet. Att 
bry oss lite extra – och i den mån det är möjligt 
göra saker som kanske inte egentligen hinns 
med eller ligger i uppdraget. Allt för att kanske 
skapa lite guldkant och extra glädje i varda-
gen; en promenad, lite bakning, en pratstund 
eller vad det nu kan vara.

Vårskoj och påskfika
Attendo Ädelstenen är den grönskimrande 
smaragden som erbjuder äldreboende på dina 
villkor. Nytt och fräscht. Mysiga, ljusa och 
praktiska lägenheter. Fiber i alla rum. Fina 
och generösa gemensamhetsytor med såväl 
en läcker och inbjudande sportbar som relax- 
och spa-avdelning som är öppen för sköna 
varma bubbelbad och möjlighet till massage, 
manikyr, fotvård och andra sköna behand-
lingar som sätter krydda på livet. På Attendo 

Ädelstenen erbjuds också aktiviteter och ge-
mensamma stunder. Allt från bingo till gympa, 
promenader, utflykter och frågesporter.

– Väljer man hemtjänst via Attendo så är 
man självklart välkommen att ta del av allt 
som erbjuds här i huset. Gemenskap och sam-
varo är viktigt och allteftersom det våras blir 
det också mer aktiviteter. Det kan vara kon-
serter, vinprovningar, föredrag, teater, fika, 
grillkvällar, after work eller något annat, säger 
Therese Nyberg som är verksamhetschef på 
Attendo Ädelstenen och fortsätter:

– Redan den 10 april bjuder vi in till påskfika 
här på Attendo Ädelstenen. Då välkomnar vi 
såväl blivande som varande hemtjänstkunder 
på lite gott att äta och dricka, och samvaro i 
kombination med information – och kanske 
lite underhållning. Sedan är vi väldigt glada 
över vårt nya avtal med Speldags som gör att 

vi nu prenumererar på olika artister över året. 
Den 27 mars startar vi och vi är övertygande 
om att det kommer att bli en succé. Vi kom-
mer att informera och publicera löpande så att 
det verkligen når ut även till våra hemtjänst-
kunder. Ingen blir gladare än vi när vi får dela 
med oss av det vi har att erbjuda. Och om man 
gillar det man ser och hör, och känner trygg-
het och förtroende för vår organisation, så blir 
det också en ganska enkel sak att flytta vidare 
hit till äldreboendet, om och när det behovet 
uppstår. Och för dig som är nyfiken på äldre-
boendet vill vi passa på att påminna om att du 
numera kan önska och själv bestämma var du 
vill bo. Bor du redan på ett äldreboende men 
vill flytta så går det också bra.  

www.attendo.se

”Ska vara en go känsla …”
– Välj din omsorg med omsorg

Therese Nyberg (Attendo Ädelstenen) och Marie Björkman (Attendo Hemtjänst) 
kamperar numera ihop på Smaragdgatan i Frölunda.
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Plats på Attendos äldreboende 
Attendo Ädelstenen är ett fräscht och nybyggt 
äldreboende med 96 fina lägenheter. Här finns 
både spa/relaxavdelning och sportbar samt stora 
fina balkonger åt flera väderstreck. 
Vill du ha mer information eller en personlig 
visning är du välkommen att kontakta verksam-
hetschef Therese Nyberg på Attendo Ädelstenen 
på telefon: 0732-70 60 08, eller på e-post: 
therese.nyberg@attendo.se. 
Mer information hittar då såklart även på 
hemsidan: www.attendo.se

Attendo Hemtjänst
I Göteborgs Stad råder lagen om 
valfrihet (LOV) inom hemtjänsten.
Bor du i något av de områden som 
Attendo har verksamhet i kan du 
alltså välja Attendo som utförare
av den hemtjänst du är berättigad till.
På www.goteborg.se/valjahemtjanst 
kan du se om vad som gäller i  ditt 
område. Vill du ha mer information 
om Attendos hemtjänst eller behöver
du råd och stöd inför ditt val är du 
välkommen att höra av dig till 
verksamhetschef Marie Björkman
på telefon: 072-184 48 24 eller via 
e-post: marie.bjorkman@attendo.se.


