Korttidsboendet
Norrgården

Korttidsboende för dig under 65

Att mitt livet drabbas av en demenssjukdom är svårt. Många vittnar om hur det
tidigare självklara försvinner och några
känner sig bestulna på sin egen identitet. De flesta som drabbats av demens
gör det sent i livet och det finns mycket
stigman och okunskap om att vara ung
och drabbad demens i samhället. Men
du är inte ensam!
På Norrgårdens korttidsboende har vi
erbjudit en stödjande miljö för unga
personer som fått en demensdiagnos
sedan 2010. Vi vågar prata om och möta
demenssjukdomarnas mörka sidor men
vårt fokus är att lägga ett förstoringsglas
på allt det du fortfarande kan – trots din
demenssjukdom.

Du kan

Hos oss oss får du stöd i att kunna leva
ditt liv så självständigt som möjligt. Beroende på vilken sjukdom du drabbats
av har du kanske svårt med minnet, att
hitta, att utföra olika praktiska sysslor
eller att avläsa sociala regler.

Tillsammans med dig och dina anhöriga
tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns
i din vardag. Och vi stöttar dig i att
använda dina resurser för att hantera
det som inte fungerar – med fokus på
det du fortfarande kan!

Eget rum i grön miljö

Norrgården är ett litet boende med
åtta platser, som finns på Hisingen
i Göteborg. Du bor i eget rum med
tillgång till gemensamma ytor som
vardagsrum och kök. På området finns
tillgång till gym och varmvatten bassäng. Det finns gott om fin natur runt
omkring boendet, med möjligheter till
utevistelse och både långa och korta
promenader. Rådjuren kommer ibland
ända fram till huset.
Hos oss kan du bo en kortare eller
längre period, beroende på hur ditt
behov av stöd och hjälp ser ut. Vanligtvis bor man sällan här mindre än tre
månader och som längst tre år.

Dina anhöriga är självklart alltid varmt
välkomna att hälsa på!

Må bra-mat

God mat gör gott. Du kan välja att äta
i den egna lägenheten, i boendets gemensamma lägenhet eller följa med
några grannar till den lilla restaurangen
som ligger i en närliggande byggnad.
Den är öppen för alla på vardagar.

Vi som jobbar här

Hos oss har du stöd av personal dygnet
runt – och vi ställer höga krav på den
personal vi rekryterar. Hos oss finns
undersköterskor och stödpedagoger
med varierande utbildningsbakgrunder,
t ex KY-utbildad aktiveringspedagog,
demensspecialiserad undersköterska,
lärare eller socionomer. Ansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut finns på
plats dagtid och joursjuksköterska kvällar, helger och nätter. Hos oss jobbar
även taxen Limpan, en vårdhund, som
tränar tillsammans med eller besöker
dig som gillar hundar.

Om oss

Norrgården är en del av Bräcke diakoni,
en idéburen stiftelse. Vi har varit i
farten ända sedan 1923. Då startade
vi vår första verksamhet – att utbilda
diakonissor, dåtidens sjuksköterskor.
Idag gör vi lite mer.
Förutom Norrgården driver vi bland
annat rehabiliteringsverksamheter,
äldreboenden och verksamheter för
barn, ungdomar och vuxna med olika
funktionsnedsättningar. Vi vill helt
enkelt göra nytta där vi behövs.
Som idéburen stiftelse har vi inga ägare
och drivs av en tanke om att göra skillnad, snarare än av ekonomisk vinst. Och
det gör att vi kan tänka med hjärtat först.

Vill du veta mer eller få en plats hos oss?
Korttidsboendet Norrgården är för dig
som är under 65 som fått en demensdiagnos och har behov av stöd och
rehabilitering.
Vi har idag avtal med kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Hör gärna av dig till oss med dina frågor.
Marie Fredsdotter
Verksamhetschef
031-50 25 32
marie.fredsdotter@brackediakoni.se

Kontakta en handläggare i din kommun
om du vill ansöka om plats hos oss.
Bräcke diakoni
031-50 25 00
Box 21062
418 04 Göteborg
www.brackediakoni.se

