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Björklunda Utsikten
För personer med särskilt krävande demenssjukdomar

Verksamheten
Vi har 9 platser och tar emot personer från 18 år med
svårare former av demenssjukdomar. Boendet har
rymliga enrumslägenheter med egna badrum. De kan
vara spartanskt inredda för att sortera intryck om det
är en önskan. Men vill den boende inreda rummet med
inredning som finns på boendet eller ta med egen så
ordnar vi det utifrån individens behov och önskan.
Boende och personal äter gemensamma måltider som
man kan välja att delta i. Avdelningen är bemannad
dygnet runt av utbildade undersköterskor med hög
kompetens.
På dagtid finns sjuksköterskor i verksamheten och
sjuksköterska i beredskap övrig tid på dygnet. Det finns
tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut på boendet.

Arbetssätt och metod
Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner och levnadshistoria, gärna tillsammans med anhöriga för att lära
känna den boende. Vi arbetar utifrån ett anpassat
bemötande där bemötandet av den enskilde gör den
stora skillnaden för att skapa lugn och trygghet.

Aktiviteter
Vi erbjuder individuella schemalagda sociala och fysiska
aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål. Vår dagcentral är bemannad med två personal som anpassar
aktiviteter efter individens behov.
Vi erbjuder:
•
Syhörna
•
Pyssel
•
Läsning
•
Bakning
•
Målning
•
Bingo
•
Musikstunder
•
Andakter
•
Lättare form av gymnastik
•
Taktil massage.

Geografi
Björklunda är vackert beläget i Tyringe. Boendet ligger
nära byns centrum, precis intill en park, vackra omgivningar och promenadstråk. För våra boende finns
aktivering utomhus med t.ex. promenader och skogspromenader efter den enskildes förmåga.
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