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Demensvård med omtanke och enligt senaste rön hos Tre Stiftelser i 
Kallebäck 
 

Ett år har snart gått sedan Tre Stiftelser öppnade det totalrenoverade äldreboendet Kallebäck för 
personer med demenssjukdom. Verksamheten har byggts upp utifrån Tre Stiftelsers värdegrund 
att ta tillvara på det friska och att se till varje hyresgästs förutsättningar och möjligheter. Det är 
fokus på en meningsfull vardag med många aktiviteter, vackra miljöer, god vällagad mat och inte 
minst viktigt - vård och omsorg i stället för medicin. På boendet finns i dag 22 personer fördelade 
på 18 kvinnor och 4 män. Åldersspridningen är 68 - 97 år. 
 

   
 
En vacker miljö bidrar till trivseln 
Äldreboendet Kallebäck ligger på Smörkärnegatan med en hänförande utsikt över östra Göteborg. 
Här finns 22 lägenheter fördelade över ett våningsplan på 1.800 m2. Det är högt i tak och genom 
takfönstren strilar extra solljus in. Väggarna täcks av all slags konst och på en särskild plats hänger  
en stor väggbonad med klassiskt Josef Frank-mönster.  Det finns flera samlingsrum, matsal och ett 
umgängesrum, som om dagarna också förvandlas till gym. Den stora balkongen täcks av blommor 
och grönskande växter.  
 

   
 
Hembesök före flytt underlättar anpassningen 
Hyresgästen som individ är förstås i centrum och före inflyttning görs alltid ett hembesök för att få  
en så bra bild av personen som möjligt. Det är viktigt att motverka institutionalisering och att kunna 
behålla sina vanor efter en flytt är av största betydelse för tryggheten hos en människa med 
demenssjukdom. Intressen och önskemål kartläggs och får sedan bl a styra när aktiviteter och 
utflykter planeras. 
 

 



   
 
 
Aktiviteter är en hörnsten i verksamheten 
En mängd aktiviteter anordnas, alltifrån olika studiecirklar på boendet till utflykter utanför huset med 
besök på museer, en matmarknad eller liknande. Promenader i närliggande vackra Delsjön är också 
mycket populära liksom kafferep hos grannen där hyresgästen själv bjuder in till sitt rum. Personal 
och hyresgäster tränar tillsammans med en PT, Ipad-kurserna har blivit mycket uppskattade och när 
det är allsång hörs bl a Drömmen om Elin. 
 

”Att göra vardagen meningsfull är ett av våra viktigaste mål med verksamheten. Det är enkelt att 
säga, men att verkligen se till att komma ut och göra saker, åka till frisören eller ta en fika på stan är 
något vi sett gör stor skillnad i trivsel och engagemang hos våra hyresgäster. Vi vill utgå från 
personernas olika möjligheter och styrkor, inte tvärtom. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att vara 
lyhörda och verkligen lyssna på vad den enskilda individen önskar. Det viktigaste av allt är att inte 
förlora värdigheten och friheten samt ha ett eget val,” säger enhetschef Britta Schröder, som är 
mycket nöjd efter demensboendet Kallebäcks första år.  
 

Engagerade och dedikerade medarbetare är en av grundpelarna  
På Kallebäck har såväl under- som sjuksköterskorna lång erfarenhet av att arbeta med 
demenssjukdomar och flera undersköterskor har specialistutbildning. En god omvårdnad går före 
medicinering: ”Vi har ambitionen att minimera bruket av mediciner och försöker alltid ta reda på 
grunden till uppkomna problem eller beteenden till följd av demenssjukdomen innan vi sätter in 
medicinering. Att ta sig tid att försöka förstå den bakomliggande orsaken är viktigt och något vi sett 
ger väldigt positiva resultat,” kommenterar sjuksköterskan Anki Hansson; ansvarig sjuksköterska på 
Kallebäck, som arbetar specifikt med omvårdnaden, d v s handleder och är närvarande i 
verksamheten. 
 

Maten har en central roll 
Varje dag dukas en frukostbuffé upp där hyresgästerna själva får ta det de vill ha. Mat ska vara 
njutningsfullt och bl a ersätts näringsdrycker av nyttiga smoothies framställda på goda och färska 
råvaror. Hyresgästernas önskekost styr matsedelns innehåll och såväl lunch som middag levereras 
från Tre Stiftelsers centrala kök där ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat prioriteras. Ett 
kök som nyligen belönades med Arlas Guldko i kategorin Seniormatglädje.  
 

AKTUELLT på Kallebäck: 
Kallebäck nominerades nyligen tillsammans med sex äldreboende i regionen till Årets guldtand 2018. Munhälsa är viktigt! 
Häromdagen arrangerades besök på en marknad i Olskroken. 
Kanelbullens dag i början av oktober firas genom att bjuda in en förskolegrupp från förskolan i Kallebäck. 
Klassisk Afternoon Tea är en önskeaktivitet, som också står på agendan under oktober. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Monica Berglund                                                           Birgitta Plyhm  Britta Schröder 
VD Tre Stiftelser                                                            PR  Enhetschef, Kallebäck 
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70  Tel: 0707 77 12 90 Tel: 031 395 30 00 
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se                      E-post: birgitta@plyhm.se   E-post:                    
     britta.schroder@trestiftelser.se 
Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi 
arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser 
består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen 
Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. 
Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet 
för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår 
hemsida www.trestiftelser.se  
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