Nömmeb erg

Välkommen till Nömmebergs Vårdhem!

Om Nömmebergs Vårdhem
Nömmebergs Vårdhem – som ingår i Sydsvenska Hälsogruppen – startades 1966 av nuvarande ägares
mormor. Vi erbjuder – boende för personer med psykiska funktionshinder och/eller demenssjukdomar
under kortare eller längre tids vistelse. Den gula trävillan i herrgårdsstil, på en halvö vid sjön Nömmen i
Småland, byggdes 1916 och var på den tiden ett pensionat för lärarinnor.
Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera
normerande. Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet.
Verksamheten har lång erfarenhet av målgruppen. Vår personal har bred kompetens, vi har nyckelpersoner som allmänläkare, psykiater, specialistsjuksköterskor m.fl. anställda i egen regi. Vi har tillräckligt
med resurser för vårt arbete. Utvecklingsfrågor är viktiga och vi strävar framåt hela tiden. Vi lägger fokus
på nyckelområden, t.ex. mathållningen. Vi har rätt inställning till uppdraget och arbetar lösningsfokuserat
kring varje individ.
Nömmeberg lägger stor vikt på en hemlik boendemiljö och möjlighet till utevistelse i vår trädgårdsanläggning samt aktivering. Vår specialisering gör att vi kontinuerligt stärker vår kompetens och
fortlöpande utbildar personalen. Vi har även specialkompetens inom äldrepsykiatri. Varje placering
föregås av ett noggrant kartläggningsarbete för att säkerställa att vår verksamhet är den bästa för den
aktuella boende/klienten. Vi besöker alltid boende/klienten, närstående och vårdgivare innan vi fattar ett
beslut om placering.
Nömmeberg arbetar i huvudsak med kunder inom kommunal socialtjänst. Dessa är våra uppdragsgivare
och återfinns inom stora delar inom landet.Vi ser hur vår bredd inom Sydsvenska Hälsogruppen är ett
stöd inte bara internt, utan även för er, våra kunder.
Läs mer om oss och Sydsvenska Hälsogruppen på www.nommeberg.se eller kontakta oss direkt.

Välkommen att kontakta mig!
Catharina Carlsson
Verksamhetschef
076-310 0398
Catharina.Carlsson@nommeberg.se

Vår v isio n
Vår ambit ion är att göra det möjligt för våra boende/klienter
och vår personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i tillvaron.
Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda.
Vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt
att utforma sina liv såsom de själva önskar.
Respekt - Välbefinnande - Professionalitet
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Sydsvenska Hälsogruppen är ett familjeföretag som
startades 1966. Idag bedrivs verksamhet på 3 olika
enheter inom omvårdnad och behandling för vuxna
och äldre med diagnoser som demens, psykisk ohälsa
och/eller missbruksproblematik.

