Brukarval i Simrishamns kommun
Bokebacken,
Sankt Olof

Socialförvaltningen

Information från utförare

Kort om utföraren

Utifrån de insatser Du blir beviljad av omsorgshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssjuksköterska erbjuder Bokebackens
medarbetare Dig en god kompetens och kvalitet.
Där finns ett fint engagemang där vi strävar efter
att skapa en stor trygghet för Dig. Du får en egen
kontaktman som tillsammans med Dig skapar en
genomförandeplan där Du är medbestämmande
till hur Du önskar få Din hjälp utifrån de insatser
Du blivit beviljad samt utifrån Dina egna
önskemål. Vi skapar tillsammans med Dig och
Dina anhöriga Din egen levnadsberättelse. Det
finns medarbetare dygnet runt. Vi har en bred
kunskap och på Bokebacken finns en siliviasyster
och en aktivitetsstödjare som hjälper till med
olika aktiviteter. Vi erbjuder olika språk såsom
engelska, syriska, etiopiska samt polska. Det finns
ett stort utbud av aktiviteter med bl a side-bysidecykel och Ergonova gungstol som är
uppskattat. Bokebacken har 9 lägenheter på
särskilt boende och 9 lägenheter på gruppboende.
Varje lägenhet har pentry och en stor toalett.
Huset är byggt i ett plan med halvtrappa upp och
stora trädäck i anslutning till enheterna och
boulebana i trädgården. Bokebacken ligger
mycket naturskönt nära skog.

• Antal anställda
• Antal anställda omräknat
till heltidstjänster
• Sankt Olof

Aktuell utförare ansvarar för innehållet i denna
informationstext.

Resultat från individuell kvalitetsuppföljning (Andel positiva resultat alltså
svarsalternativen “Alltid” eller “Oftast”)
•
•
•
•

Nämndsmål
Bemötande
Kvalitet
Kontinuitet
Delaktighet

2017-08-15

100%
90%
67%
80%

83%
83%
83%
83%

40 st
27,78 st

Verksamheter som finns på boendet
Platser
Demensenhet
Korttidsboende
Dagverksamhet
Dagcentral

9

JA

11

JA
JA
NEJ

Tilläggstjänster
Inga
Med tilläggstjänster avses dels sådana tjänster som
ingår i biståndsbeslutet men som den enskilde vill
utöka på något sätt, till exempel att tjänsten utförs
oftare och dels sådana tjänster som helt ligger utanför biståndsbeslutet.

Kontaktuppgifter
Verksamhetsansv.: Cecilia Ridell-Mårtensson
Telefon:
0414-602 36
Postadress:
277 40 Sankt Olof
E-post:

Hemsida:

cecilia.ridell-martensson@
simrishamn.se

www.simrishamn.se

