Ekbackens äldreboende drivs av Temabo AB på
uppdrag av Mora kommun. Vårt arbetssätt bygger
på en hälsofrämjande (salutogen) värdegrund. Det
betyder att vi fokuserar på vad som får varje enskild
att må bra och att vi strävar efter meningsfullhet,
delaktighet och trygghet i vardagen.

Temabo har som grundprincip att återinvestera eventuellt
ekonomiskt överskott i verksamhetens kvalitetsutveckling. Varmt
välkommen att besöka oss för att bilda dig en uppfattning om oss
och se hur vi har det på Ekbacken
För mer information kontakta
Verksamhetschef: Anette Lagerberg Tel: 076-181 03 80,
e-post anette.lagerberg@temabo.se
www.temabo.se
Adress
Orsälvsgatan 23, 792 51 Mora

Ekbacken
Äldreboende
Välkommen till ett alldeles nybyggt äldreboende!
I juni 2017 öppnades detta äldreboende som ligger i det nya
bostadsområdet Noret Norra, där Mora kommun kommer satsa på
hållbara hus. Ekbackens äldreboende ligger naturskönt i
västersluttning med närhet till vattnet, strax norr om Mora lasarett
med närhet till kommunikation och ett köpcenter.
På uppdrag av Mora kommun driver Temabo verksamheten och vi
arbetar för att du som boende ska få uppleva en meningsfull vardag
på dina villkor och utifrån dina behov.

Vi vill att människor ska
leva hela livet!
Meningsfull och aktiv vardag
Vi erbjuder ett aktivitetsprogram som möjliggör att vara delaktig
och aktiv. Aktiviteterna är av olika karaktär och utgörs av rörelse,
sång, musik och kultur. Under 2017/2018 kommer boende ges
möjlighet att vara med i arbetet med utsmyckningen av Ekbacken.
Vi kommer även arbeta för att skapa en sinnenas trädgård.
Aktiviteter är både i grupp och individuellt och var och en väljer
själv om han/hon vill delta.
Vår temacoach har musikalisk och pedagogisk utbildning och
ansvarar för aktivitetsprogrammet. Temacoachen utvecklar och
planerar givande och inspirerande aktiviteter i nära samarbete med
boende, närstående, kontaktmän och övriga medarbetare.
Inflytande och trygghet
För oss är det viktigt att var och en bestämmer hur denne vill ha sin
dag. Engagerad personal arbetar utifrån den enskildes
behov och intressen och all personal utbildas i Temabos
väl beprövade arbetssätt och metoder. Alla som flyttar in
får en kontaktman, en av omvårdnadspersonalen, en
ansvarig sjuksköterska och tillgång till personal dygnet
runt. Läkare med geriatrisk erfarenhet kommer en gång i
veckan samt vid behov. Trygghetslarm finns.

Trevliga måltider
Vi ser måltiden som ett viktigt tillfälle till social samvaro och vi
skapar en miljö som är inbjudande och trevlig. Stor vikt läggs vid
dukning och uppläggning av maten. Vi erbjuder frukost, lunch och
middag samt mellanmål och var och en väljer själv när och var
han/hon vill äta sina måltider. Boende och även anhöriga, erbjuds
att delta i vårt matråd, där vi diskuterar idéer och förslag kring
maträtter.
På Ekbacken tillreds maten på plats. Vi köper maten från kända
svenska leverantörer.
Ett modernt boende i naturskön miljö
Ekbacken är ett ljust och fräscht boende i markplan med 32 platser,
fördelat på fyra boendeenheter, där vi kan erbjuda möjligheten till
parboende. Boendet har ett SPA och gemensamhetsutrymmen för
social samvaro.
Runt huset finns anlagda gångstigar och grunden till en
parkliknande trädgård är anlagd, med planteringar och buskar. Fina
uteplatser med en stora odlingslådor och på baksidan kan vi samlas
på den gemensamma uteplatsen och njuta av såväl skog
som vatten.
Vi har trådlöst internet och i varje lägenhet finns
förberett för internet. Boendet är nyckelfritt, genom ett
modernt lås- och larmsystem, och vi har medicinskåp i
varje lägenhet.

