Individ och familj | Vuxna

Risingsbogården - Särskilt boende
Vuxna, med psykiska funktionshinder, personlighetsstörning och demens

Verksamheten
Vi har länge funderat på vad som gör oss så
speciella och gör att vi kan hantera personer
som många andra boenden inte klarat av.
Risingsbogården har funnits i över 40 år och haft
samma inriktning sedan starten, personer med
psykisk funktionsnedsättning. Vi har en syskonenhet i
regionen med samma inriktning, Wikmansgården.
Vi tror att miljön har en lugnande inverkan
på målgruppen i en kombination med en
erfaren personalgrupp som ger utrymme att
hitta lösningar istället för att se problem.
Vi är så långt ifrån institution man kan komma,
inget boenderum är det andra likt.
De personer som placeras hos oss har ofta ett udda
beteende och passar ofta inte in någonstans i samhället.
Även fast man har udda och ovanliga beteenden ger
personalen inte upp i att stötta klienterna till att få

dagliga rutiner och känna sig trygga. Klienterna tillåts
vara den man är oavsett hur de ser ut eller beter sig.
Vi tror att dessa olika faktorer sammantaget
ger oss vår unika prägel.
Metod och arbetssätt
Vår personalgrupp är fantastisk och har lång
erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Dessutom har vi låg personalomsättning, vilket
vi tror beror på trivsel. Klienterna lär känna
personalen och känner en trygghet med dem.
Vi prioriterar att utveckla de boendes förmågor och utgår
ifrån kognitionsteorier och lägger stor vikt vid delaktighet.
Den boende ska klara ett så självständigt liv som möjligt
utifrån förmåga, önskemål och behov.
Vi arbetar utifrån förhållningssättet Studio III
(lågaffektivt bemötande). Våra specialistsjuksköterskor,
undersköterskor, aktivitetsansvarige och
psykiater arbetar i team. På Risingsbogården
erbjuder vi också allmänpsykiatrisk utredning,
klassisk/taktil massage och NADA.

Aktiviteter och sysselsättning
Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella
schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter den
boendes förmåga, behov och önskemål. Vi har dagliga
aktiviteter såsom utflykter, gymnastik och bingo.
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