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POSTILJONEN 
 
 
Vård- och omsorgsboendet Postiljonen är 
centralt beläget i Höllviken nära bibliotek och 
fina promenadstråk vid havet. Här finns en dag-
verksamhet för personer med demenssjukdom. 
 
Vård och omsorg 
Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns 
meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av 
en helhetssyn på människan och genomsyras  
av grundtanken att alla har förmåga att själva 
välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och  
önskemål tillgodoses så långt det är möjligt. 
 
Förenade Care lägger stor vikt vid kvalitetsut-
veckling och en engagerad, välutbildad perso-
nal. Våra medarbetare omfamnar begrepp 
som omtanke, vänlighet och service. Personal-
teamet består av omvårdnadspersonal, grupp-
ledare, Leva Livet-inspiratör med team, Silviasys-
ter, sjuksköterska, biträdande verksamhetschef 
och verksamhetschef. Postiljonen är bemannat 
dygnet runt med omvårdnadspersonal. Tillgång 
till sjuksköterskor, distriktssköterska, arbetstera-
peut, sjukgymnast och demenssjuksköterska. 
 
Du har en namngiven kontaktperson som till-
sammans med dig och dina närstående  
sammanfattar dina behov och önskemål i en  
individuell genomförandeplan som regelbundet  
uppdateras. 
 
 
Profil 
Utemiljö som vårdmiljö.  
Postiljonens trädgårdsmiljö är under utbyggnad 
och kommer att användas till rehabilitering,  
aktivering, sinnestimulering och välbefinnande.  
 
 
Boende 
Antal enheter: 2 Antal lägenheter: 24   
Omsorg: 12 Demens: 12 
Lägenhet: ca 30 kvm med pentry och badrum 
med dusch/toalett  
Möbler: du möblerar och inreder själv  
Säng och madrass: ingår 
Larm: trygghetslarm 
Telefon: möjlighet att koppla in 
TV: möjlighet att koppla in. TV-licens: ingår 
Hemförsäkring: tecknas av hyresgäst 
 

 
 
 
 

 
 

 

Måltider och matglädje 
God mat och dryck. Måltiden ska vara en  
glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar 
utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk 
svensk husmanskost men tar även intryck av 
smakupplevelser från hela världen. Helger och 
högtider firar vi med mat och dryck. 
 
Maten tillagas varje dag på Förenade Cares 
närliggande restaurang på servicehuset Post-
gården. Du har möjlighet att äta i restaurangen 
som även är öppen för allmänheten. 
 
 
Aktiviteter  
Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell  
och Leva Livet-koncept som stödjer dig till  
en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen 
och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med 
aktiviteter utifrån att varje människa och varje 
möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla 
dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas 
aktiviteter som skänker välbefinnande och livs-
kvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är 
årstidsrelaterade och anpassade efter olika 
högtider och dina önskemål.  
 
 
Närstående 
Du och närstående har möjlighet att vara del-
aktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boen-
deråd och anhörigträffar. 
 
Vi ser gärna att närstående och vänner deltar 
vid underhållning, utflykter, fester m.m. 
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Din möjlighet att påverka 
Det är viktigt för oss att du är nöjd. Vi tar gärna 
emot synpunkter för att ständigt kunna förbättra 
och utveckla vårt sätt att arbeta. Förenade 
Care har tydliga rutiner för hur synpunkter och 
eventuella klagomål ska hanteras.  
 
 
Fakta 
I Vellinge kommun driver Förenade Care: 
• Hemtjänst och hemsjukvård 
• Hälso- och sjukvård inom kommunens  

ansvarsområde 
• Servicehus Almgården, Bäckagården och 

Postgården med aktivitetscentra och  
restauranger 

• Vård- och omsorgsboende S:t Knut och 
Aspen, Omtankens hus, Postiljonen och  
Månstorps Ängar 

• Dagverksamheter 
• Personlig assistans, ledsagarservice och  

avlösarservice 
 
Förenade Care är sedan 20 år tillbaka ett  
familjeföretag som är verksamt inom vård- och  
omsorg, personlig assistans, hälso- och sjukvård, 
socialt boende och måltidsservice.  
ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbets-
miljö. Läs mer på www.forenadecare.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt 
 
Anette Lindblad 
Verksamhetschef 
Telefon: 0733-150 183 
E-post: anettel@forenadecare.com 
 
Förenade Care Postiljonen 
Videholms allé 3A 
236 31 Höllviken 
 
Gruppledare  
Telefon: 0739-01 55 21 
 
Sjuksköterska  
Telefon: 0733-33 61 16 
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