Edebohemmet HVB

Samtlig omvårdnadspersonal har
adekvat utbildning, flertalet med lång
erfarenhet av psykiatri och
missbruksvård. Personalgruppen är fast
och stabil, vilket har visat sig vara
viktigt för att skapa kontinuitet och
trygghet för våra boende. Vi har valt att
arbeta med/genom kontaktmannaskap,
eftersom vi ser detta som ett bra sätt att
trygga tillgängligheten för den boende.
Kontaktpersonen skall bl.a. fungera
som ett personligt stöd, vara hjälpare,
ibland språkrör mm. Vi har som regel
extern handledning 1 gång/månad.

Ett HVB-hem med lång erfarenhet

Till vederbörande

Personal

Edebohemmet HVB
Vamby 34, 76391 Hallstavik
0175-222 50
070-392 72 48
Fax: 0175-773019
E-postadress:
edebohemmet@edebohemmet.se
Webbplats: www.edebohemmet.se
Facebook: Edebohemmet

bohemmet HVB
Edebohemmet HVB
Vamby 34, 76391 Hallstavik

Kontakta oss

Välkommen till Edebohemmet, ett
HVB-hem som riktar sig till personer
med psykiska-sociala svårigheter och där
vi arbetar med människan i fokus-att så
långt som möjligt försöka tillmötesgå
människors olika behov och önskemål.
Utgångspunkten är en humanistisk
människosyn som baseras på att alla
människor ska behandlas med respekt
och att alla har lika värde. Vi har funnits
sedan 1977 och har därmed
förhållandevis lång erfarenhet av
omvårdnadsarbete. Utveckling sker
fortlöpande i syfte till att höja
kompetens-kunskapsnivån och därmed
omvårdnadskvaliteten.

Vi strävar efter att våra värderingar
och vår kunskap ska synas i allt vi
gör. Genom vår öppenhet,flexibilitet
och dialog med uppdragsgivareboende-omvärlden, håller vi denna
process levande.

Målgrupp
Vi riktar oss i första hand till medicinskt
färdigbehandlade män och kvinnor med
psykiska och sociala funktionshinder,
samsjuklighet. I samarbete med
hemsektorns ansvariga läkare även s.k. LPT
och LVM permissioner.
Genomförandeplan
Den som flyttar in hos oss får sin egen
kontaktperson. Kp har till uppgift att hjälpa,
planera och tillvarata den boendes olika
intressen. Kp gör enligt VIPS-modellen
tillsammans med den boende, ansvarig
sjuksköterska, biståndshandläggare,
anhöriga en s.k. omvårdnadsstatus. Denna
omv.status ligger sedan till grund för
innehållet i individuell
vårdplanering/genomförandeplan.

Hälso-och sjukvård
Vi har sjuksköterska med specialistutbildning
8-16.30 alla vardagar samt beredskap kvällar,
nätter, helger. Samtliga boende är listade hos
husläkare. Akuta kroppsliga åkommor skickas
till Norrtälje sjukhus. Fotvårdsspecialist gör
regelbundna besök. Sjukgymnast och
arbetsterapeut finns kopplade till
verksamheten. Medicinska bedömningar och
åtgärder som påverkar behandlingsplanen
genomförs av sjuksköterska och
specialistläkare som även gör medicinsk
genomgång regelbundet tillsammans med
sjuksköterska, kontaktperson och den boende.
Dokumentation
Vi använder oss av journalsystemet Infosoc
och VIPS för dokumentation.

Aktiviteter
Vi har strukturerade aktiviteter utanför och
på plats alla vardagar. Det finns fasta
aktiviteter som hålls i grupp av
aktivitetshandledare som bl.a. promenad,
trädgårdspyssel, bakgrupp, bingo, spa,
TaiChi, biokväll, pysselcafé. Planerade
utflykter till olika caféer, museum,
sevärdheter, djurparker etc. sker årligen.
Möjlighet finns även till individanpassade
aktiviteter som tex. gym, simning,
bak/matlagning och sysselsättningar som
praktikplats på hunddagis, i stall och dylikt.
Två dagar per vecka åker boende
gemensamt till aktivitetscentrumet Kvarnen
i Norrtälje.

Målsättning
Vi försöker utifrån var och ens förmåga och
förutsättning att genom träning-övning
rehabilitera den boende till ett
självständigare liv. Att med stöd och
uppmuntran få den boende delaktig till
någon form av aktivitet/sysselsättning. Att
om möjligt därigenom utveckla och/eller
återskapa ev. borttappade psykiska sociala
funktioner. Samtliga boende har en
individuellt anpassad genomförandeplan där
överenskommelse om aktiviteter,
arbete/sysselsättning framgår.

