Individ och familj │ Vuxna

Risingsbogården
30+ med stora behov av omvårdnad och särskild omsorg

Målgrupp

Vi erbjuder:

Vuxna från 30 år med stora omvårdnadsbehov

» ADL

och särskild omsorg på grund av psykiska och
sociala funktionsnedsättningar, demens eller
annan somatisk vård. Vi erbjuder även vård i

» Musikterapi
» Gymnastik

livets slutskede.

» Polynesisk Akupressur massage

Behandlingsinnehåll

» NADA

Våra insatser utgår från en humanistisk värde-

» Taktil massage

grund som syftar till att bevara och beakta
människors värdighet.
Vi utgår ifrån kognitionsteorier och lägger stor

» Sinnenas trädgård

Språk Svenska och engelska.

vikt vid delaktighet. Vården är målinriktad och

Huvudman Norrbärke Sjukhem AB

syftar till självständighet och självbestäm-

Geografi

mande. Den boende ska klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån sin förmåga, önskemål och behov. Våra specialistsjuksköterskor,
undersköterskor, kokerskor, aktivitetsansvarige och psykiatriker arbetar i team.
Risingsbogården kännetecknas av en familjär
anda med stabila relationer och ett stort engagemang.
Maten lagas från grunden i vårt eget kök.
Inskrivningsförfarande
Inskrivning föregås av informations/
studiebesök eller direktplacering. Vid behov
ombesörjer vi transport till och från vår enhet.
Varje boende har sin egen kontaktperson som
särskilt ansvarar för den boendes hälsa, förmåga, behov och önskemål.

Boendet ligger 1 mil söder om Ludvika, 20
mil nordväst om Stockholm

För mer information eller
placeringsförfrågningar:
Pernilla Lausch
Enhetschef
072-707 71 40
pernilla.lausch@humana.se

Barbro Altberg
Placeringskoordinator
070-226 31 66
barbro.altberg@humana.se

Här finns vi:
Herrgårdsvägen 4
www.humana.se/risingsbogarden

777 51 Smedjebacken

www.humana.se/Individ-och-familj

0240-703 30

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till
över 7 000 människor.
Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.
Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se

