
Om du inte är nöjd

Tala i första hand med 
Norlandia Cares personal 
eller verksamhetschef.

Du kan också vända dig till 
Vellinge kommun eller 
Region Skånes Patientnämd. 

Norlandia Care dagverksamhet 

Vi erbjuder våra tjänster för dig som har 
beviljats dagverksamhet av kommunen.

Vår profil
I Norlandia Cares verksamheter arbe-
tar vi för ett ”Gott Liv–Varje Dag”. Vi 
anpassar verksamhetens innehåll efter 
gästernas behov och önskemål. För att 
åtstadkomma ett ”Gott Liv–Varje Dag” 
fyller vi dagarna med efterlängtade akti-
viteter, utflykter, utevistelse oavsett vä-
der, träning och härlig samvaro med goda 
måltider och mycket skratt men även 
tillfälle för vila och enskilda stunder.

Hos Norlandia Care får du som gäst 
en kontaktperson som kommer att lära 
känna dig och dina behov. Om du inte har 
något emot det så samarbetar vi gärna 
med dina anhöriga och etablerar en god 
relation. Vi kan på så sätt samarbeta för 
din livskvalitet. Dagverksamheten vid S:t 
Knut är öppen mån-fre 9.00-.15.00.

Vi skapar en meningsfull dag genom:
• daglig utevistelse som t.ex. prome-

nader, trädgårdsaktiviteter, utflykter 
eller träning.

• gemensam lunch och goda fikastun-
der som vi har bakat något gott till

• träning för att behålla funktioner
• enskilda stunder med din kon-

taktperson, ibland kanske med en 
anhörig.

Tilläggstjänster
Vi kan förmånligt erbjuda rekreations/
trivselresor till något av Norlandias hotell 
i Sverige för dig och/eller din anhöriga. 
Resorna utformas tillsammans med dig/
er och personal från Norlandia Care, som 
följer med på resan.
Du och din anhöriga får möjlighet att 
delta i aktivitetsutbudet och de fester och 
övriga arrangemang som anordnas vid S:t 
Knut vid högtider och andra tillfällen.

Personal
I Norlandia Cares Dagverksamhet har vi 
personal som gör att du och din anhöriga 
kan känna er trygga med din vistelse hos 
oss. Vi tillgodoser detta genom profes-
sionellt ledarskap, utpräglat brukarfokus 
och vård- och omsorg som är kun-
skapsbaserad. Vi är positiva och finner 
lösningar på allt. Personalen, två 50 
procentstjänster, har undersköterskeut-
bildning och fortbildning inom demens-
området samt erfarenhet av att arbeta 
med personer med demenssjukdom. Båda 
arbetar varje dag för att ge dig ett gott liv 
med stimulans, aktiviteter, gemenskap 
och stöd efter dina behov och önskemål. 
Ansvarig för aktivetetsutbudet är äldre-
pedagogen på S:t Knut. Personalen får  
handledning och kompetensutveckling av 
en utbildad Silviasyster. Ytterst ansvarig 
för dagverksamheten är verksamhetsche-
fen för S:t Knut.

Möjlighet att påverka
Som gäst på dagverksamheten har du 
möjlighet att delta i aktiviteter och 
program som passar dig. Det kan vara 
dagsformen som avgör vad du har lust 
med eller orkar. Vi vill utforma dagverk-
samheten tillsammans med dig, på dina 
villkor. Detta gör vi genom att upprätta 
en genomförandeplan som beskriver dina 
behov och önskemål samt hur du vill att 
de ska tillgodoses. Är du missnöjd eller 
har synpunkter på verksamheten är vi 
glada för att du talar om det, så vi kan 
göra förändringar som passar dig.

Val av dagverksamhet

Fakta 

Fullständigt företagsnamn 
Norlandia Care AB

Antal anställda
2 anställda

Tjänster
Dagverksamhet på S:t Knut

Tider då tjänsterna utförs
Dagverksamheten är öppen 
måndag-fredag kl 9.00-15.00

Kontakt 

Norlandia Care AB
Industrigatan 2, 51 62 Skene
Hemsida: norlandiacare.se
Tfn: 040 - 42 57 88

Vellinge kommun
Vård & Omsorg
040 - 42 50 00 (vxl)
Vellinge.se

Region Skånes 
Patientnämnd
0770-11 00 10


