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Hemmet -Modern vård och omsorg sedan 1886

Stiftelsen grundades år 1886. Den centrala missionen: tryggt och 
hemtrevligt hem för äldre.

I september 1888 var Hemmet klart att tas i bruk, in flyttade 
trettio boende. Hemmet fick elektricitet efter en brand, 
som år 1903 kom lös från ett tänt ljus.

I början av 1930-talet härjade en eldsvåda igen. Hemmets 
pensionärer evakuerades till tillfälliga hem. I slutet av 1932 
stod Hemmet klart för användning igen, med värmeledning 
och ny interiör.

På 1960-talet fick alla rum på Hemmet egna toaletter. Hemmet 
tog emot de första herrarna som boende.

I början av 2000-talet fick Hemmet genomgå en grundlig 
renovering. Pensionärerna på Hemmet fick tillfälliga hem i 
Lillheikkilä. Hemmet planeras till ett fungerande servicehus 
med de nyaste lösningarna.



Hemmets mission, vision och värderingar:

Mission (varför finns vi?)

Erbjuda svenskspråkig service samt god vård och omsorg 

för pensionärer med olika vårdbehov i Åbo med omnejd. 

Stiftelsen Hemmet i Åbo är icke vinstbringande.

Vision (Vart vill vi nå?)

God kvalitativ service i livets olika skeden.

Värderingar (Vad tror vi på?)

Ömsesidig respekt och gott bemötande

Öppen kommunikation

Delaktighet och meningsfullhet



Hemmet erbjuder olika serviceformer

Självständigt boende

Serviceboende

Effektiverat serviceboende

Vård för personer med minnessjukdom

Korttidsboende

Dagverksamhet för hemmaboende



Hemmet i siffror

Antal platser 50 +3
Annahemmet 35 
Rosenhemmet 15 

Dagverksamhet 24

Bet.förbindelse35, privat
12, servicesedel 3

Antal personal i vård 35
Personaldimensioneringen

Annahemmet 0,1-0,6 
Rosenhemmet 0,7

Antal personal övriga 8



Kvalitetsarbete –ett äldrevänligt

Finland

Nationella kvalitetsrekommendationer för att trygga ett bra åldrande 
och förbättra servicen 2020-2023

 Främjande av äldres funktionsförmåga

 Ökning av frivilligarbetet

 Utnyttjande av digitalisering och teknik

 -> ett komplement till vården och som stöd för ett självständigt liv

 Utveckling av boende och boendemiljöer

 Produktion och ordnande av tjänster

 Klient- och servicehandledning

 Kunnig och välmående personal

 Säkerställande av kvaliteteten


