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Villa Torsjö
För personer med komplex problematik och samsjuklighet

Verksamheten
Villa Torsjö lämpar sig för de som behöver mer 
avskildhet. Villa Torsjö ligger mycket naturfint, med 
skogen som närmsta granne. Boendet passar till personer 
som behöver mycket kognitivt stöd samt avskildhet, samt 
för personer som har svårt att hantera för mycket intryck.

Arbetssätt och 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, förutsättningar och behov. Dokumentation 
är väldigt viktigt för oss. Men framförallt är ett bra och 
professionellt relationsskapande den viktigaste grunden i 
vårt arbete med klienten.    

Vi arbetar med:
• Tydliggörande pedagogik
• ADL-bedömning
• Olika funktionsbedömningar
• Kognitiva hjälpmedel
• MI-samtal
• Massage
• Praktik/Sysselsättning
• Snouezel- Sinnesrum  

(vitarummet och svartarummet)

AKK (alternativ kompletterande 
kommunikation



Sysselsättning
Den enskildes rätt till självbestämmande ligger till 
grund för all daglig planering, upprättandet av 
genomförandeplan och aktivitetsplanering. Vi strävar 
efter att varje boende ska uppnå största möjliga 
delaktighet och självständighet, med hänsyn tagen till 
var och ens förmågor och förutsättningar. Vi har varje 
onsdag husmöten så att klienterna hålls delaktiga i 
verksamheten. Vi har en väldigt liten omsättning på 
klienter vilket visar att de som flyttar hit trivs.
På Villa Torsjö har vi ett mycket bra och nära samarbete 
med andra aktörer såsom habilitering, skola, daglig 
verksamhet m.fl.

Personal
Vi har stödpedagog och sjuksköterska i verksamheten. 
Personalen har eftergymnasial utbildning från 
högskola eller yrkeshögskola så som socialomsorg, 

socialpedagog, socialt behandlingsarbete eller 
gymnasial omvårdnadsutbildning med inriktning på LSS. 
Förutom svenska talar personalen även arabiska (alla 
dialekter), albanska, spanska, ryska, polska, engelska, 
bulgariska samt teckenspråk.

Sandra Andreasson 
Verksamhetschef 
073-988 54 79
sandra.andreasson@humana.se

Adress:
Torsjö 2871
282 31 Tyringe

Besök oss gärna på:
www.humana.se/villa-torsjo
www.humana.se/lss

Central placeringsförfrågan: 
0771-11 33 11 
placering@humana.se


