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Om Fideli Omsorg 
Fideli omsorg är det entreprenörsdrivna företaget med den
stora erfarenheten där just denna dag ska bli bättre än
gårdagen. Vi erbjuder moderna boendelösningar för
vuxna inom ramen för SoL och LSS. Fideli är det enkla och
pålitliga alternativet som med engagemang, omtanke och
glädje ger trygghet och stöd på vägen mot ett
självständigare liv. Vår vision är att vi tillsammans gör
just denna dag bättre än gårdagen.

Vi driver nio verksamheter i Småland och Stockholm
tillsammans med våra 135 anställda.

Om Johannelund  

Boendet innehar tillstånd för 16 platser inom viss annan heldygnsvård. Varje boende har en
egen lägenhet med fullvärdigt kök, toalett och dusch och till det finns gemensamma
utrymmen såsom samlingsplatser, samtalsrum och gemensam matsal. Den lummiga
trädgården ger en rofull miljö, boendet ligger lite för sig själv men ändå med närhet till allt. 
Johannelund ligger i Bromma, fint vid vattnet bakom Ulvsunda slott och det är lätt att ta sig
till boendet med T-Bana eller buss. 
Vi erbjuder stöd och service till de med Psykiatriska och/eller neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, samsjuklighet, personlighetsstörning eller förvärvad hjärnskada och
som är 21 år eller äldre. Vi har specifik kompetens när det gäller att arbeta med personer
som har LRV,LPT samt ÖPT. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med dessa personer som
ofta vistats längre tid inom slutenvården. 

Pedagogik
Hos oss är det personliga stödet individuellt utformat efter hur varje kund själv önskar ha
det. Vi utformar stödet efter struktur och förutsägbarhet, tydliggörande pedagogik,
lågaffektivt bemötande och arbetar lösningsfokuserat. Den boende ska lära känna sina
resurser och bli medveten om dess sociala inverkan, vilket i sin tur främjar ökat
självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad
livskvalité. 

Vår personal genomgår fortlöpande utbildningar i flera steg i en unik
internutbildningssatsning samtidigt som vi har regelbunden handledning. 

Vi har Sjuksköterska, Arbetsterapeut och Psykiater knutna till verksamheten för att
erbjuda en säker HSL samtidigt som vi kan erbjuda ADL bedömningar och en god
läkarkontakt. 


