Backebo

vård & omsorg

Yngre personer med demenssjukdom och personer med
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Genom rätt förutsättningar skapar vi möjligheter
för varje människa att behålla samt förstärka
självkänsla och självständighet.

Vårt arbete bygger på tre centrala metoder:
• Personcentrerad omvårdnad
Genom att undersöka bakomliggande orsaker till problem-

Exempel på aktiviteter

beteenden, såväl som trivselfaktorer, skapar vi en omvårdnad som ger den enskilde trygghet och tillfredsställelse

En meningsfull dag med individuellt anpassade

med sin tillvaro. Vi utgår helt enkelt från individens behov

aktiviteter planeras i en genomförandeplan.

Backebo ligger i ett naturskönt område i det lilla samhället

Vi tar emot personer
med specifika behov

och anpassar oss efter när våra boenden behöver oss

• ADL – personlig hygien, tvätt, städ, shopping,

Hörja, utanför Hässleholm. Här i denna fantastiska miljö får

På Backebo erbjuder vi boende för yngre personer med

– inte tvärtom.

våra boenden vård och omsorg som ger en harmonisk tillvaro.

demenssjukdom och personer med beteendemässiga

En plats att må lite bättre på

frisör och fotvård
• Fysiska aktiviteter – promenader, bowling,

och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

• Dagliga aktiviteter
Meningsfulla aktiviteter skapar värdighet och frigör goda

minigolf, jogging, dans och gymnastik

är anpassade för människor med fysiska begränsningar

Genom personcentrerad omvårdnad skapar vi en menings-

endorfiner som hjälper en människa att hantera sin sjuk-

full tillvaro som upprätthåller identiteten. Våra boende

• Kulturella aktiviteter – teater, konsert, bio,

och nedsatt rörlighet. Boendet för personer med specifika

dom. Att bli bekräftad och göra sådant man kan och

behov är små anpassade enheter om 3 - 4 lägenheter

känner trygghet, välbefinnande och hemmastaddhet, trots

känner igen ökar känslan av trygghet.

med en egen gemensamhetslokal på respektive enhet.

de svårigheter som demenssjukdomen kan medföra.

I nyrenoverad hemlik miljö finns 25 vårdplatser, varav flertalet

Samtliga lägenheter och lokaler ligger i markplan och har
vacker utsikt mot skog och öppna åkrar. De har dessutom

Så här arbetar vi

tillgång till egen uteplats – vilket ger lite extra livskvalitet.

De nationella riktlinjerna för omvårdnad av personer med
demenssjukdomar genomsyrar allt vi gör i boendet. Med

• Medbestämmande
Att boende och anhöriga är med och fattar beslut samt
påverkar innehållet i vardagen är avgörande för känslan
av egenvärde och delaktighet.

validerade arbetsmetoder samt värdigt bemötande och om-

Utifrån den enskilda individens behov och önskemål erbju-

sorg ger vi våra boende en hög livskvalitet. Samma respekt

der vi en individuell omvårdnad som ger en meningsfull

genomsyrar även vår kontakt med personens anhöriga.

tillvaro som upprätthåller identiteten.

allsång och konstutställning
• Samvaro – bingo, sällskapsspel, restaurangbesök
och olika arrangemang
• Gudstjänst
• Utflykter
• Matlagning och bakning
• Hobby – handarbete och målning

Vår kompetens
• Föreståndare med vidareutbildning inom
demens samt handledar- och KBTutbildning
• Verksamhetschef med vidareutbildning inom
kommunikation/bemötande
• Neuropsykolog/psykolog
• Rehabansvarig med vidareutbildning
• Undersköterskor/omvårdnad med
anhörigutbildning
• Medicinsk- och omvårdnadsansvarig
sjuksköterska
• Servicepersonal med sysselsättnings- och
omvårdnadsansvar
• Arbetsterapeut och tillgång till sjukgymnast
• Behandlingsassistenter

Backebo vård & omsorg AB tillhör den lilla vårdkoncernen
Vårdicus AB. Vi har specialiserat oss på att ta emot
människor med olika former av demenssjukdomar för
att bättre kunna möta deras specifika behov. Vi ser att
kvaliteten på vård och bemötande ökar med en renodlad
målgrupp. Vår vision är att vara ett mindre antal enheter
för att trygga kvalitet, personalpolitik och ekonomi.

• Läkare

Vill du veta mer om oss eller kanske komma
på ett besök är du varmt välkommen!

Backebo vård & omsorg AB
Byaliden 31 282 94 Hörja Telefon 0451 - 541 48
info@backeboab.se www.backeboab.se

