
Pensionat Hornskroken är ett omtyckt avlastningsboende som står för trygghet, vänligt bemötande och god 
omvårdnad. Vi stöttar dig som vårdar en närstående med demenssjukdom eller kognitiv svikt i hemmet. 
 
DET HÄR ÄR VI  
Sedan februari 2021 drivs Pensionat Hornskroken och Hornskrokens demensboende av den icke vinstdrivande 
stiftelsen Stockholms Sjukhem. Vi har drivit äldreomsorg i över 150 år och har lång erfarenhet av geriatrik, 
rehabilitering för äldre samt palliativ vård. Har du behov inom dessa områden, har vi hjälpen nära till hands.  
 
Pensionat Hornskroken är en unik verksamhet centralt placerad på Södermalm, i samma hus som Hornskrokens 
demensboende. Enheten är liten och personlig tack vare att vi endast har fyra gästrum. Här tar vi emot våra gäster i 
en lugn och ombonad miljö så att närstående ges möjlighet att resa bort, uträtta ärenden eller helt enkelt vila. Då 
behoven varierar kan en vistelse hos oss röra sig om allt från några timmar upp till flera veckor. Våra rymliga rum 
på ca 20 m2 är nyrenoverade och trevligt inredda. Samtliga rum har eget badrum och kokvrå. Rummen ligger i 
markplan med stora fönster mot uteplatsen som sommartid pryds av blommor och bärbuskar.  
 

                             
ENGAGEMANG, KUNSKAP OCH OMTANKE 
Vi som arbetar på pensionatet har många års erfarenhet av demensvård. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. 
 
Som gäst ska du få en måltidsupplevelse som stimulerar till trivsel, matlust och glädje. För att uppnå detta är det 
viktigt för oss med stödjande måltid där vi sitter och äter tillsammans med våra gäster. Det öppnar upp för en 
trevlig gemensam pratstund och en trivsam gemenskap vid måltid. Maten lagas i vårt kök på Kungsholmen som 
nominerats i White Guide Senior flera år. 
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Vår ”hemlagade” mat som planeras i samråd med dietist är anpassad för äldre och består av svensk husmanskost i 
mix med moderna rätter.  
 
På Hornskroken har vi en aktivitetsansvarig som organiserar pubkvällar, sittgymnastik, högläsning, promenader, 
frågesport med mera. Pensionatets gäster är självklart välkomna att delta. Stockholms Sjukhem lägger stor vikt vid 
konst och kultur. Detta återspeglas i aktiviteter, så som ”konstgöra” då konst skapas, ta del av musikframträdanden, 
högläsning och konstsamtal. Vi skapar egna trivselstunder på pensionatet utifrån gästernas önskemål och förmågor. 
 
Vi har en populär uteplats som vi sköter tillsammans med boende och pensionatets gäster som tycker om att 
plantera, plocka bär, vattna blommor eller helt enkelt bara sitta och njuta under ett parasoll. 
 
BOKA PLATS 
Våra gäster ska ha fyllt 65 år och ha en demenssjukdom eller kognitiv svikt. Det krävs ingen diagnos för att boka 
plats, däremot ett biståndsbeslut från stadsdelsförvaltningen. När ett biståndsbeslut finns, träffas vi för ett välkomst-
samtal där vi planerar för den första vistelsen, så att den blir så bra som möjligt. Gästen betalar en dygnsavgift som 
bestäms av biståndshandläggaren efter en inkomstprövning och kan därför variera. Avgiften betalas till stadsdelen. 
 
KOM IHÅG INFÖR VISTELSEN 

• Läkemedel samt aktuell utskriven läkemedelslista från din läkare. 
• Läkemedel i originalförpackning. Ej i dosett.  
• Necessär samt inkontinenshjälpmedel vid behov. 
• Kläder i lämpligt antal ombyten samt anpassande ytterkläder och bra skor för promenader och utevistelser. 

Lakan och handdukar finns på pensionatet.  
 
ÖPPETTIDER 
Pensionatet har öppet alla dagar i veckan året runt. 
 
HITTA HIT 
Hornskroken 
Hornskroken 1 
117 26 Stockholm  
 
Du tar dig hit med T-banans röda linje till Zinkensdamm eller med buss 4 till hållplats Zinkensdamm.  
 
BESÖK 
Ta gärna upp frågor och funderingar med oss och kom gärna på ett besök för att titta på verksamheten. 
Tillsammans arbetar vi för att du ska känna dig trygg när din närstående kommer som gäst hos oss på Pensionat 
Hornskroken. Ring och boka tid för besök på 08 – 122 850 10. Varmt välkommen! 
 
Pensionatet………………………….08 – 122 850 10 
Sjuksköterska.....................................08 – 122 850 00 
Enhetschef……………………….......08- 122 850 91 
Verksamhetschef.................................08- 122 850 92 
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