
Verksamhet och målgrupp 
Möllebacken har 6 platser för personer över 30 år med 
alkoholskador, lättare psykiska och sociala funktionsned- 
sättningar samt sviktande somatiska förmågor. Här är 
nattpersonalen tillgänglig via trygghetslarm från 21.30-
07.00. 

Gnistan har 4 platser för personer över 20 år med 
alkoholskador, lättare psykiska och sociala funktionsned- 
sättningar och sviktande somatiska förmågor. Gnistan 
har nattpersonal stationerad på avdelningen. 
Vi tar även emot personer som av olika skäl står utan 
bostad och administration av missbruksbehandling via 
LARO. Vi erbjuder heldygnsvård där insatsarbetet utgår 
ifrån att stödja den boende med att stärka sina sociala, 
psykiska och praktiska förmågor.

 
 
Arbetssätt och metoder
Vårt omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköter-
skor, arbetsterapeut och fysioterapeut innehar hög 
kompetens för målgruppen och arbetar med fokus på 
den boendes delaktighet och inflytande. Tillsammans 
med kontaktpersonen upprättas individuellt schema-
lagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga och 
önskemål från den boende. 
Målet är att personen ska återhämta kraft, få medicinsk 
vård, integreras i samhället utifrån sina behov och få en 
strukturerad vardag. Vi ser och möter personen där den 
befinner sig och lägger upp omvårdnaden därefter. 
Vi stödjer personen i vardagsstruk- 
turen genom ADL-träning samt 
träning av de sociala färdigheterna 
utifrån personens förmåga.  
 

Individ och familj | Vuxna

Norra Vram Korttid
Stabilisering och återhämtning i en trygg miljö



Välkommen att kontakta oss 

Minela Zarifovic 
Placeringskoordinator 
072-246 48 32 
minela.zarifovic@humana.se
 
Lise-Lotte Jönsson
Enhetschef
042-311 58 41
lise-lotte.jonsson@humana.se 

Therese Olofsson 
Biträdande enhetschef
042- 311 58 45
therese.olofsson@humana.se

Norra Vrams vårdboende 
Norra Vramsvägen 28
260 50 Billesholm 

Humanas placeringsenhet
0771-11 33 11
placering@humana.se

www.humana.se/norra-vram
www.humana.se/iof

 
Aktiviteter                                                                                    
Förutom vardagssamtal, olika funktionsbedömningar, 
allmänpsykiatrisk bedömning och taktilmassage  
erbjuder vi även: 
• Enklare Spa-behandlingar
• Filmkvällar
• Bingo 
• Utflykter 
• Gym
• Simning 
• Bowling 
• Promenader 
• Cykling på elcykel ensam eller på parcykel

Alla har rätt 
till ett bra liv.
Ja, alla.

Alla har rätt 
till ett bra liv.
Ja, alla.


