
For spørsmål, ta kontakt for en uforpliktende prat.
Telefon sentralbord: 69 34 33 70
Besøksaddresse:  Trykkeriveien 8, 1653 Sellebakk
Internettside:  www.personligomsorg.no 
E-post:  post@personligomsorg.no

Personlig 
Omsorg

Vi tilbyr fast kontaktperson

Hvem er vi 
Personlig Omsorg har siden 2007 levert helse-, omsorgs- og hjemme-
hjelpstjenester i hele Østfold. Våre medarbeidere har lang erfaring og er opptatt av 
å spre trygghet og glede, samt utføre tjenesten etter ditt ønske og behov. 

Hvorfor velge 
• Seriøs betjening
• Forutsigbarhet
• En kontaktperson 
• Fleksible løsninger 
• Kunden i sentrum
• Medmenneskelighet
• Faglig dyktighet
• Ønske om å kunne   
    spre hygge og glede

Personlig Omsorg

Sentralbord: 69 34 33 70

Din totalleverandør av private helse-, omsorgs- 
og hjemmehjelpstjenester i Østfold

NYHET! Personlig Omsorg har blitt tjenestegodkjent for  
utførelse av PRAKTISK BISTAND i Moss kommune.  

Har du vedtak på praktisk bistand, kan du uten ekstra kostnader velge  
Personlig Omsorg for utførelse av denne tjenesten.

Personlig Omsorg er stadig på utkikk etter flere ansatte med erfaring innen  
helse og omsorgstjenesten. Ta kontakt for nærmere samtale.

Møklegaard Print Shop AS - Tlf: 69 35 49 99



Våre tjenester

Vi ser helheten i hvert menneske og ønsker å gi deg
Respekt        Trygghet        Glede

HJEMMEHJELPSTJENESTER
• praktisk bistand i hjemmet
• rengjøringsoppgaver
• klesvask
• matlaging
• pusse vinduer
• skifte på senger
• annet husarbeide

PLEIE OG OMSORG
• hjelp til personlig hygiene 
 og pleie
• hjelp til morgen- og kveldsstell
• hjelp til dusj
• hjelp til fot-/hårstell

SYKEPLEIE
• bistand til medisinhåndtering
• sårpleie
• oppfølging og omsorg ved   
     sykdom
• forebygging
• rådgivning og veiledning
• blodprøve, B12-sprøyte

SOSIALT SAMVÆR
• samtalepartner
• motivator
• tur- og reisefølge
 «sammen på aktiviteter»
• besøk og sosialt samvær på  
 institusjon
• tilsyn og avlastning for   
 pårørende

FØLGETJENESTER
• innkjøpshjelp – følge til 
 handling
• ledsager ved transport til lege,  
 tannlege, apotek o.l.
• ledsager til ulike arrangement 
 og/eller sammenkomster

VAKTMESTERTJENESTER
• hagestell
• snømåking
• tilsyn av bolig og innhenting  
 av post ved fravær fra 
 hjemmet

HJEM TIL DEG TJENESTER
Personlig Omsorg kan tilby  
fysioterapeut, fotterapeut og frisør 
hjem til deg.
• fysioterapi
• fotterapi
• klipp og stell av hår

Bo hjemme lenger
Vi i Personlig Omsorg har opparbeidet oss bred kompetanse når det gjelder 

tilrettelegging for å kunne bo lenger hjemme. Det finnes ingen fasitsvar på 
hvilke behov for hjelp den enkelte trenger for å få en verdig alderdom.  

Gjennom å kartlegge behovet og å samarbeide med det kommunale hjelpeapparatet, 
kan vi skreddersy en løsning som ivaretar Deres interesser og behov.

GAVEKORT
Kjøp gjerne et av våre populære 
gavekort. 
• fotterapi
• frisør
• omsorg/hjemmehjelp

Vi utfører engangsoppdrag


