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Salbohed
Gruppboende för Vuxna §9.9 PK 1

Verksamheten   
Salbohed är en verksamhet som ligger lantligt beläget 
i en lugn och avskild miljö. Målgruppen är vuxna 
med ett LSS-beslut PK1 – ofta med inriktning mot grav 
utvecklingsstörning i kombination med andra diagnoser. 
Närmste stad är Sala (21 km) och Västerås (40 km) som 
kan nås med buss. Bussförbindelserna är goda.
Verksamheten består av tre enheter som är belägna på 
två orter, Salbohed och Västerfärnebo. Totalt sett kan 
verksamheten erbjuda 7 lägenheter som kan anpassas 
efter det individuella behovet. Vi har både gruppboende 
och serviceboende. Det unika och förmånliga 
geografiska läget tillåter oss att ta boende med stora 
behov av avskildhet i kombination med en social 
och utvecklande miljö. Verksamheten tar med fördel 
emot personer som är i behov av tät bemanning och 
väldefinierade insatser i gynnsam miljö. Innan placering 
genomföras alltid en matchning av den enskildes behov 

mot verksamhetens kompetens och styrkor.
Det unika med en placering hos oss är att vi erbjuder en 
stillsam, trygg, tillåtande och kompetensfylld miljö i en 
kontext där dem boende kan få utveckla och genomföra 
aktiviteter och insatser i ett individuellt utformat tempo. 

Personal 
Vi erbjuder hög personaltäthet. De som arbetar hos oss 
har kontinuerlig handledning och fortbildningar erbjuds.
Verksamheten har tillgängliga stödfunktioner såsom 
sjuksköterska och läkare. På kvällar och helger finns 
tillgänglig joursjuksköterska att nå via telefon. I Sala finns 
även ett mobilt läkarteam som är tillgängliga via den 
allmänna sjukvårdsupplysningen eller 112. Detta team 
kan underlätta för boende som har svårt att förflytta 
sig eller har svårigheter i att vistas inom den allmänna 
sjukvården. Det mobila läkartemat utför insatser på plats 
där den enskilde befinner sig vilket kan reducera stress 
och erbjuda en känsla av trygghet.
Våra boendestödjare har som lägst utbildning 
som undersköterska. Humana erbjuder många 
internutbildningar och har en egen interaktiv 
utbildningsportal där många utbildningar ges.



Metod och arbetssätt
Målet för den boende är ett självständigt liv och att 
fungera i sammanhang där hen trivs och utvecklas. Vår 
uppgift är att erbjuda ett tryggt boende och möjligheter 
att utveckla praktiska och sociala färdigheter.
Vårt arbete är att göra det dagliga livet i boendet så 
förutsägbart som möjligt. Vi arbetar bland annat med 
tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande (LAB) 
och alternativt kompletterande kommunikation (AKK).

Aktiviteter och sysselsättning
Det unika läget tillåter personer med en svår problematik 
att vistas i en utemiljö och genomföra aktiviteter och 
insatser utan att störa eller att störas av externa personer 
eller allmänheten.
Aktiviteter är högst varierande men utgår alltid efter 
det individuella behovet och de insatser som är 
beslutade enligt LSS och som finns dokumenterade 
i genomförandeplanen. Många aktiviteter sker 
med verksamhetsbil där man genomför planerade 
bilturer med aktiviteter utomhus. Vi kan göra mycket 
på verksamhetens område där det finns möjlighet 
till daglig sysselsättning i lokaler som är anpassade, 
eller kan anpassas, efter målgruppens behov. Resor 
till omkringliggande städer nyttjas med fördel för att 
genomföra prosociala aktiviteter.

Marcus Bagander
Enhetshetschef
072-202 87 09
marcus.bagander@humana.se

Adress:
Kopparbergsvägen 41
733 63 Salbohed

Besök oss gärna på:
www.humana.se/salbohed
www.humana.se/lss  
 
Central placeringsförfrågan: 
0771-11 33 11
placering@humana.se

Hos oss bor
man själv. 
Men man är 
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