Björkviks vård- och behandlingshem
Björkviks vård- och behandlingshem välkomnar vuxna personer med
varierande psykiatrisk problematik, ibland i kombination med någon
form av missbruk.

Om oss
Vår spetskompetens ligger inom områdena samsjuklighet och särskilt psykossjukdomar och
psykossjukdomar i kombination med missbruk. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med denna
målgrupp och har sett goda resultat hos de som varit placerade på Björkvik.

Fakta om Björkviks vård- och
behandlingshem
Bolag

Vi arbetar i team med individanpassad behandling och erbjuder även utredningar. Varje klient
har en individuellt anpassad genomförandeplan som bygger på den enskildes behov, önskemål
och resurser. I teamet ingår undersköterska/behandlingsassistent, sjuksköterska,
arbetsterapeut, psykolog samt psykiatriker. Dessa personer är olika mycket inblandade
beroende på den placerades problematik. Teamsammansättning och fokus varierar också
beroende på vilken boendeform klienten är placerad på. Björkviks vårdhem tar emot klienter
på följande tre boendeformer: HVB, korttidsboende och särskilt boende.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen, med en anpassad och tydlig struktur.
Behandlingsinsatser i kombination med daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter ger klienten
en balans i tillvaron.
Vårt aktivitetscenter som ligger i nära anslutning till våra enheter har som målsättning att ta
tillvara varje klients resurser och initiativkraft. Vid inskrivningen informerar vi om vårt
aktivitetscenter och de aktiviteter och den sysselsättning som finns att tillgå. Utifrån
genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter.
Exempel på aktiviteter är snickeri, målarverkstad, cykelverkstad, smyckestillverkning,
keramik, musikrum, daglig sysselsättning som trädgårdsskötsel och städning mm.

Björkviks Vårdhem

Kommun

Höör

Ålder
Kön

18 och uppåt
Kvinnor och män

Antal platser
Placeringsform

10+18+12
HVB, Särskilt
boende, korttids

Kontaktpersoner
Sofia Edlund
Verksamhetschef
072-206 43 10
sofia.edlund@humana.se

Camilla Lundqvist
Biträdande Verksamhetschef

I aktivitetsutbudet ingår även bad och träning på ett lokalt gym.
072-558 90 55
Camilla.lundqvist@humana.se

Placeringsförfrågan
Kontaktinformation
Minela Zarifovic
Placeringskoordinator vuxna

072-246 48 32

Björkviksvägen 9
Höör
Telefon: 0413-255 80

minela.zarifovic@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Öppna karta

