HORNSKROKEN

Hornskroken är ett omtyckt demensboende som står för trygghet, vänligt bemötande och god omvårdnad.

ÄLDREBOENDE I STIFTELSEN STOCKHOLMS SJUKHEM

Sedan februari 2021 drivs 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 som innefattas i dessa områden, har vi hjälpen nära till hands.
Hornskroken ligger centralt på Södermalm i närheten av Zinkensdamm och Tantolunden. Vi som arbetar har många
års erfarenhet av demensvård. Hos oss finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Vår personalgrupp har jobbat
hos oss i många år och är engagerade i att ge omtänksam omsorg och kunskapsbaserad omvårdnad. Tack vare
Stockholms Sjukhems enhet för utveckling och utbildning får medarbetarna kompetensförsörjning enligt senaste
forskningsråd. Hos oss ska du känna dig trygg. Du har en egen kontaktman och omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

OM BOENDET

Här finns 53 lägenheter fördelade på sex våningar. Lägenheterna är mellan 26–39 kvadratmeter och utrustade med
trinettkök med kylskåp samt garderob. Badrummen är handikappanpassade med dusch. Larm finns. Alla lägenheter
har höj- och sänkbar säng, i övrigt möblerar du med dina egna möbler.
Varje våning har ett gemensamt kök och gemensamma utrymmen för samvaro och måltider. Vi har en gemensam
uteplats och balkonger. Utanför entrén finns en fin uteplats och i entrén möts du av en grönskande oas.

DEN GODA MÅLTIDEN

För personer med nedsatt minne är det viktigt med pedagogiska måltider, därför äter vi alltid med våra boende.
Syftet är att skapa lugn och ha trevlig social samvaro vid måltidsstunden. Maten tillagas i Stockholms Sjukhems
flerårigt White Guide Senior-nominerade kök på Kungsholmen. Vi erbjuder alltid två alternativ för att det ska
finnas något som passar dig. Maten är planerad tillsammans med vår dietist för att vara anpassade för äldres behov
och önskemål. Dietisten finns på plats på Hornskroken en dag i veckan för att följa upp våra boende och se att mat
och måltider anpassas på bästa sätt efter våra boendes behov.

AKTIVITETER, KONST OCH KULTUR

Hornskrokens medarbetare brinner för att bidra till att du som bor hos oss kan leva hela livet meningsfullt.
Vi har vi en aktivitetsansvarig som organiserar pubkvällar, sittgymnastik, högläsning, promenader, frågesport med
mera. Vi har även en populär uteplats som vi sköter tillsammans med boende som tycker om att plantera, plocka
bär, vattna blommor eller helt enkelt bara sitta och njuta under ett parasoll. Stockholms Sjukhem lägger stor vikt
vid konst och kultur. Detta återspeglas i vissa aktiviteter, så som ”konstgöra” det vill säga att våra boende bjuds in
att själva vara skapare av konst, musikframträdanden, högläsning och konstsamtal. Stockholms Sjukhem har en
egen bibliotekarie via Stockholms Stadsbibliotek. Denne förser Hornskroken med litteratur som önskas och
uppskattas av boende.

HITTA HIT

Adressen är Hornskroken 1 på Södermalm. Du tar dig enklast hit med T-banans röda linje till Zinkensdamms
tunnelbanestation 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 på Hornskroken.
Ring och boka tid för besök på 08-122 850 91 eller 08–122 850 92.
Varmt välkommen!
Hornskroken
Hornskroken 1
117 26 Stockholm
Verksamhetschef, Anette Bengtsson.............. 08-122 850 91
Enhetschef, Christina Granholm.................. 08- 122 850 92
Sjuksköterska...................................................08-122 850 00

WEBB OCH INSTAGRAM

På vår webbplats (https://www.stockholmssjukhem.se/aldreomsorg/sodermalm) kan du få mer information och se
filmer om vårt boende och om Stockholms Sjukhem.
Följ oss gärna på Instagram (@hornskrokenstockholmssjukhem) för att se vad som händer hos oss.

