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Eslöv Villan Paviljongen
Trygghet och välbefinnande

Verksamheten
Välkomnar personer från 50 år och uppåt som har 
demensdiagnoser, förvärvad hjärnskada, psykogeriatrisk 
problematik eller är under demensutredning. Paviljongen 
har 10 st lägenheter som har en gemensam härlig 
stenbelagd uteplats som möjliggör utevistelse då vädret 
tillåter. Lägenheterna innehåller 1 rum med eget badrum 
och trinettkök. Storleken på lägenheterna varierar 
mellan 20–30 kvm. Boendet omges av en underbart 
härlig trädgård och bara ett stenkast bort ligger 
natursköna Trollsjön med alla sina aktiviteter. Hos oss 
får du möjlighet att sätta din personliga prägel på din 
nya bostad genom att ta med dig egna möbler, textilier 
och husgeråd. Hos oss kan du bo både på korttid eller 
en permanent placering. Möjlighet till parboende finns. 
Vi erbjuder möjlighet till övernattning för långväga 
anhöriga. Paviljongen har nattpersonal stationerad på 
avdelningen.

Att bo på Paviljongen
Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den 
omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är att 
du även ska få en meningsfull vardag, social samvaro, 
kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet 
att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din 
tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet samt i 
de gemensamma rummen.

Arbetssätt och metoder
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och bedriver 
vård och omsorg enligt de nationella riktlinjernas sex 
kriterier:

• Kunskapsbaserad vård
• Säker vård
• Individanpassad
• Effektiv
• Jämlik
• Tillgänglig



Carina Åkesson
Enhetschef
070-273 27 88 
Carina.akesson@humana.se  

Adress:
Villavägen 13
241 31 Eslöv 

Besök oss gärna på:
www.humana.se/eslov-villan
www.humana.se 

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

Vi arbetar konsekvent med kvalitetsförbättringar och 
förbättringsåtgärder. För oss är det viktigt att dina 
förväntningar uppfylls. 

Personalen
Våra sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, 
fysioterapeut, enhetschef och biträdande enhetschef 
arbetar i team tillsammans med fokus på klientens 
delaktighet och inflytande så att målen med din 
vistelse hos oss uppnås. Vår personal har utbildning i 
demenssjukdom och bemötande samt jobbar utifrån ett 
personcentrerat arbetssätt. Vi besitter en hög kompetens i 
HSL-arbetet och har en tydlig leding från sjuksköterskan. 

Kontaktman
När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. 
Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna 
den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har 
huvudansvaret för att du får den omsorg och service 
som du önskar och har kontakt med dina närstående vid 
behov. Vi arbetar aktivt med din genomförandeplan, 
där vi utgår från dina behov utifrån uppdrag och dina 
önskemål. Som hjälp till genomförandeplanen utgår 
från din verklighet genom bland annat en innehållsrik 
levnadsberättelse. Vi arbetar gärna i ett nära samarbete 
med dina anhöriga och uppdragsgivare med en 
fortlöpande god dialog. 

Aktiviteter
På Paviljongen ordnar vi olika typer av aktiviteter som 
du som boende kan delta i om du vill. Så långt som 
möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och 
hälsotillstånd. Några exempel på aktiviteter vi brukar 
anordna: bingo, underhållning sång och musik, boccia, 
gymnastik eller vad du nu önskar och behöver.


