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Kottbyn – korttidsboende med
förstärkt rehabinriktning
Kottbyns korttidsboende vänder sig till personer över 65 år som av
olika skäl, efter biståndsbeslut beviljats korttidsplats för att återhämta sig
efter sjukhusvistelse alternativt väntar på permanent plats på vård- och
omsorgsboende. Vi erbjuder även växelvård och avlastningsplatser.
På vårt nya korttidsboende Kottbyn är
tanken att man ska vara i bättre skick när
man åker hem än då man kom. Ett viktigt
verktyg är kosten. Medarbetarna har
fått ny inspiration kring nyttiga och goda
förrätter, mellanmål och desserter.

Vi erbjuder dagliga aktiviteter och funktionsträning med stöd av vårt
rehabteam bestående av sjukgymnast och arbetsterapeut. På Kottbyn
har vi tillgång till särskild träningslokal och gymnastiksal och vi lägger
stor vikt vid fysisk träning för att du ska kunna klara dig själv och kunna
komma hem till det egna boendet.
Verksamheten har 17 stora, ljusa och färdiginredda lägenheter och
ligger i Akalla, nära gränsen till Sollentuna.
Varmt välkommen att kontakta Annika von Axelson för ytterligare
information, telefon 08-580 04 705.

Elinsborgs vård- och omsorgsboende
Nu lämnar Kavat Vård sin sista entreprenad, Elinsborg i Tensta. Samtliga
våra övriga äldreboenden drivs i egen regi. Vi tycker att det ger oss större
möjligheter att påverka innehållet i verksamheten, investeringar i lokaler
och medarbetare. Elinsborg läggs ned och fastigheten totalrenoveras.
Vi vill rikta ett varmt tack till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, på
vars uppdrag vi drivit entreprenaden sedan 2009.

”Vi lägger stor vikt vid
fysisk träning för att du
ska kunna klara dig själv
och kunna komma hem
till det egna boendet.”
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Vem har sagt att man
inte kan uppleva nya
saker på ett äldreboende?
Här syns deltagare från
Krögaren i Rimbo.

Medborgarskolan har flyttat in på Kavat Vård
Kavat Vård värnar om den äldres rätt att välja. Självklart rätten att välja det
äldreboende man tror passar bäst och inte bara bli placerad utifrån var det egna
hemmet låg geografiskt. Men också rätten att välja hur man vill att dagen ska
se ut. När vill jag gå upp, vad vill jag äta till frukost, hur många gånger vill jag
duscha och komma ut mm. Vi vill göra allt för att man ska få vara en egen
individ på äldreboendet och inte reduceras till ett kollektiv.
Att få välja vilken studiecirkel man vill delta i är också en pusselbit i
det arbetet. När det är svårt att ta sig ut i samhället, flyttar det in hos oss
i form av Medborgarskolan. Under ledning av en professionell pedagog
erbjuds alla boende på Kavat Vårds äldreboenden att delta i studiecirklar
där de t ex får lära sig att måla, binda blommor, spela teater, yoga,
sjunga eller lära sig om film. Syftet med samarbetet är att ge
människor på äldreboenden möjligheter att fortsätta utvecklas
i ett livslångt lärande.
Stort tack för att du tagit dig tid att läsa ända hit!
Tveka inte att höra av dig till mig med ris, ros eller
idéer om hur vi kan bli bättre.
Bästa hälsningar,
Elisabet Keussen, vd

Följ oss på facebook. Vi lägger dagligen upp bilder från
utflykter och aktiviteter på våra olika äldreboenden.
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