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På Backebo sjukhem i Hörja är 100 procent av de äldre nöjda. Det visar Socialstyrelsens
undersökning Äldreguiden.
När boendet inbjöd till anhörigdag häromdagen kom cirka 60 anhöriga, trots att det
bara finns 27 vårdplatser, för att bland annat se de sina visa upp Backebokören och
gympagruppen.
Äldreguiden är en årlig kartläggning av äldreboenden
som gör det möjligt att jämföra olika boenden.
100 procent av de äldre på det privatägda Backebo
är mycket eller ganska nöjda med boendet. Övriga
äldreboenden i kommunen ligger på mellan 72 och
95 procent.
Dessutom upplever 100 procent på Backebo alltid
eller oftast måltiderna som en trevlig stund på dagen.
100 procent tycker också att personalen på boendet
alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att kunna
utföra sitt arbete hos dem. Inget annat boende i
kommunen lever upp till samma nivå på dessa båda
punkter heller.

Eva Ahlkvist, till vänster, är glad att hennes
mamma Evy Junehagen fått komma till
Backebo. Anhörigföreningen medverkade på
anhörigdagen, från vänster i hammocken
Lars Olsson, Siv Jönsson och Laila Axelsson.
Till höger sitter Backebos vd Birthe

Personalen verkar stolt över att visa upp boendet för
de anhöriga. Anhörigföreningen i Hässleholm är
också inbjuden för att prata med de anhöriga och
erbjuda sitt stöd.

Björkenstock.

Eva Ahlkvist uppskattar en särskild anhörigdag och är väldigt glad att hennes mor
Evy Junehagen fått komma till Backebo.
– Hon har blivit en helt annan människa. Förut var hon ofta både ledsen och arg,
säger Eva.
Evy ville först inte alls flytta till något hem. Men efter ett halvår på Backebo ser Eva
en mamma som är glad, social och ofta sjunger en sång.
– Det är fantastisk personal här. Man blir glad bara man ser dem, säger Eva.
Backebos vd Birthe Björkenstock hjälper till att köra fram Evys rollator så att hon kan
vara med på en bild.

– Racerbilen är framkörd, säger hon leende.
Hon berättar om de olika aktiviteterna som anpassas efter de boendes önskemål och
visar det nyrenoverade köket.
– Det är bakning som är mest populärt just nu, avslöjar hon.
Men vad är det som gör att 100 procent är nöjda på Backebo?
– Kanske vi gör lite mer aktiviteter än många andra, men det handlar nog mer om
sättet vi gör det på. De anhöriga tycker om att komma hit och de boende trivs och är
glada. Det är det vi vill och det är därför vi är här. De som jobbar här vill göra det för
att de trivs med att jobba på det här sättet, säger Birthe Björkenstock.
Omvårdnadspersonalen sköter inte heller städning och liknande utan det ligger på
särskild servicepersonal.
– Det kräver lite högre bemanningsgrad, men de boendes behov är i centrum, säger
Birthe Björkenstock.
Alla de boende är dementa, men det kan se väldigt olika ut.
– Vi anpassar så mycket som möjligt efter individens behov. Alla behöver till exempel
inte väckas samtidigt, säger Birthe Björkenstock.
På Backebo bor både yngre och äldre med demenssjukdomar.
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