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Om Sydsvenska Hälsogruppen
Sydsvenska Hälsogruppens historia startar 1966 på Nömmeberg, Stensjön på småländska höglandet. Sedan
dess har vi i ett lugnt tempo utvecklats till en nytänkande privatägd vårdgivare med starka familjetraditioner.
Dagens tre olika verksamheter arbetar inom omvårdnad, boende och behandling för vuxna och äldre med
diagnoser som demens, psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.
Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera
normerande. Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet.
Vår ambition 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. Syftet är att alla som arbetar i SHG ska kunna leva upp till denna vision.
Våra tre verksamheter är Nömmeberg, Vittsjö Sjukhem och Tallgården. Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem är
verksamma inom äldre- och demensvård. Tallgården möter människor med ”samsjuklighet” – psykisk ohälsa
och drogproblematik.
Sydsvenska Hälsogruppen arbetar i huvudsak med kunder inom socialtjänsten och kriminalvården. Dessa är
våra uppdragsgivare och återfinns i stora delar av landet. Och, vi ser framgent hur vår bredd inom våra
verksamheter är ett stöd inte bara internt, utan även för er, våra kunder.
Läs mer om oss och Sydsvenska Hälsogruppen på www.shg.se eller kontakta oss direkt.
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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.

