Lunnagård

Med hjärtat i vården!

PERSONAL
MED
INDIVIDEN
I FOKUS
På Lunnagård arbetar idag cirka
30 personer. Målet är att samtliga
ska vara utbildade undersköterskor.
Nattetid är vi bemannade med två
undersköterskor.
Personalen som arbetar på Lunnagård
är vana att ta ansvar, ha egna idéer,
och ska självklart tycka om att arbeta
med människor.
Vi arbetar aktivt med den löpande
kompetensutvecklingen och kommer
bland annat att under våren 2016
genomgå Stiftelsen Silviahemmets
utbildningsprogram. En utbildning
som ska leda fram till att enheten
Silviacertifieras.

Lunnagårdsvägen 10
575 91 Eksjö
Tel. 0381-103 48 vx
Fax: 0381-145 64
e-post: info@lunnagard.se
www.lunnagard.se

LUNNAGÅRDS
SJUKHEM
EKSJÖ

EKSJÖ

Eksjö ligger centralt på småländska
höglandet med närhet till goda kommunikationer åt alla väderstreck. Vår
grannstad Nässjö är Sveriges största
järnvägspunkt med spår åt sex
väderstreck. Därifrån tar man sig till
Stockholm på 2,5 timmar eller Malmö
på knappt 2. Självklart hjälper vi till med
transporten till och från järnvägsstationen eller när så är lämpligare, hemorten.
Ett besök i den unika trästaden Eksjö
med omnejd bjuder alltid på nåt spännande. Se mer på visiteksjo.se.
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Välkommen till Lunnagård!
OM LUNNAGÅRD
Lunnagård hittar du på det Småländska höglandet strax utanför Eksjö.

Lunnagård har varit sjukhem sedan 1922. Gården byggdes ut 1986

Vi jobbar med individen i centrum och skapar bra förutsättningar för

och 1999 gjordes en tillbyggnad som förbinder annexet med huvud-

både aktivitet och lugn. Lunnagård ligger naturskönt beläget med stora

byggnaden.

generösa parkytor, trevliga allrum och handikappanpassade boenden.

Idag har vi plats för 34 boende inom målgrupperna psykisk funktion-

Lunnagårds sjukhem ligger i ett naturskönt område cirka en kilometer

snedsättning och/eller demenssjukdomar. Vi bedriver verksamhet med

från centrala Eksjö. En allé leder upp till sjukhemmet som ligger fritt och

ledorden respekt, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet.

med parkytor på cirka 10 000 kvadrameter.
Här finns goda förutsättningar för att tillgodose behovet av både
aktivitet och vila i en naturskön miljö.

Målgrupper
K V A L I T E T S P O L I C Y
Rätt kvalitet i vården skall utmärkas
av:
• RESPEKT FÖR DE
BOENDES INTEGRITET
• KONTINUITET
• TRYGGHET

P Å L U N N A G Å R D TA R V I E M O T M Ä N O C H K V I N N O R
MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH/
ELLER DEMENSSJUKDOMAR.

BOENDE I HEMLIK MILJÖ

AKTIVITET EFTER BEHOV OCH ÖNSKEMÅL

På Lunnagårds sjukhem har vi plats för 34 boende som

På Lunnagård strävar vi efter att ha en bra blandning av lugn och aktiviteter. Vi utgår

alla har egna, handikappanpassade rum med toalett och

från våra boendes behov och önskemål. I vår tillbyggnad har vi ett träningskök för bak-

dusch. Rummen är möblerade och de flesta har tillgång

ning och matlagning. Här finns också en aktivitetslokal på 100 kvm.Där finns möjlighet att

till tv på rummet. Lunnagård har varit sjukhem sedan

spela Wii, se på film, dansa, lyssna på musik, väva tillsammans med inhyrd aktivitetsper-

1922 och byggdes till 1986 och 1999. Miljön är genuin

sonal.

och vi strävar efter att det ska vara så likt en hemmiljö

Utomhusmiljön på Lunnagård är vacker och inspirerande. Vi har bland annat en boulebana som

som möjligt.

används flitigt av våra boende. Parken nyttjas efter säsong – på sommaren tar vi avkopplande

Vi får också regelbundna besök av en massör, sjukgymnast, frisör och fotterapeut.

promenader och på hösten plockar vi äpplen och andra frukter, för att nämna några exempel.

• ALLTID VARA TILLGÄNGLIG
M AT F R Å N G R U N D E N
I vårt kök lagas all mat på plats. Här bakas också bullar
och kakor. Vi satsar på färska råvaror som vi köper av
lokala handlare. Bland annat får vi besök av fiskbilen en
gång per vecka. I vår mat används heller inga halvfabrikat, utan allt tillagas från grunden.

OMGIVNING
Lunnagård ligger i en parkliknande miljö utkanten av den
norra delen av Eksjö stad.

VI HAR PLATS FÖR DIG
VI anslutning till annexet finns vårt anhörigrum där anhöriga har möjlighet att övernatta vid besök av boende. Vi
ordnar också med transport till och från Eksjö station.

På Lunnagård har vi också en egen buss som gör att vi tar med oss de boende på utflykter.

