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Kollinge
Gruppboende för vuxna 9.9 PK 1 i egen regi 

Vårt boende
Vi välkomnar personer som omfattas av personkrets 
1 enligt LSS. Personkrets 1 omfattar intellektuell funk-
tionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. 
Kollinge ligger i centralt i Tyringe och gruppbostaden 
består av av 6st fullt utrustade lägenheter med en 
planlösning som ger möjlighet för både avskildhet och 
självvalt umgänge. En närhet till affär, kollektivtrafik och 
övriga aktiviteter.

Vårt arbetssätt
Personalen hos oss har till uppgift att stödja den enskilde 
i vardagen med målsättning om ökad självständighet 
utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erb-
juds under dygnets alla timmar. Den enskildes rätt till 
självbestämmande ligger till grund för all daglig planer-
ing, upprättandet av genomförandeplan och aktivi-
tetsplanering. Vi strävar efter att varje boende ska uppnå 
största möjliga delaktighet och självständighet, med hän-
syn tagen till var och ens förmågor och förutsättningar.

Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i: 
• Hitta en fritidssysselsättning samt sysselsättning.
• Skapa struktur och rutiner i vardagen Hemliv (tex. 

matlagning, tvätt, personlig hygien). 
• Genomföra aktiviteter.
• Kontakt med familj och vänner.
• Kontakt med myndigheter. 
• Samarbete och uppföljning i vardagen med eventu-

ell öppenvårdskontakt



Våra metoder
Våra metoder har sin grund i kognitionsteorier och 
tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med att stödja 
den enskilde i sin vardag, gällande sysselsättning/
anpassat arbete eller daglig verksamhet. Vi erbjuder 
även meningsfull fritid utifrån var och ens individuella 
önskemål. Vi har hög personaltäthet vilket gör att vi 
oftast kan tillgodose den boendes önskemål om specifika 
aktiviteter. Varje boende har två personal som kontak-
tmän. Tillsammans med dem gör man en kartläggning 
av de färdigheter man har, denna ligger sedan till grund 
för genomförandeplanen. Samtlig personal är uppdat-
erade om och arbetar aktivt med dessa mål. Allt arbete 
tillsammans med de boende utgår ifrån den enskildes 
egen lägenhet vad gäller matlagning, städning och övrig 
adl-träning, förutsättningar och behov.

Vår personal och kompetens
Hos oss finns personal med olika bakgrund och kompe-
tens alla med utbildning inom vård eller social omsorg. 
Här har vi stödpedagog samt sjuksköterska. Vår strävan 
är att när man bor på Kollinge så ska man utifrån sina 
förutsättningar få möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt. All personal hos oss genomgår utbildning i 
tydliggörande pedagogik, AKK, konflikthantering och 
MI-samtal. Tillgång till sjuksköterska finns. 

Gymnasiesärskola och särvux finns i Hässleholm, 10 
minuter iväg. Möjlighet att ha daglig verksamhet finns 
också i Tyringe. För de som hellre vill ha praktikplatser så 
finns även den möjligheten.

Vi ger dig det “lilla extra”
Omtänksamhet, med en strävan om att de boende på 
Kollinge alltid ska känna att vi bryr oss om just dig. Med 
det följer att de boende också känner en stark tillhörighet 
och gemenskap. Husdjur är välkomna. Hos oss finns en 
sinnesträdgård som klienterna själva kan sköta om med 
stöd från personal.
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sandra.andreasson@humana.se

Adress:
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282 32 Tyringe  

Besök oss gärna på:
www.humana.se/kollinge
www.humana.se/lss  
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