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Välkommen till Persikan/Bejtona
– ett boende för dig med rötter i Mellanöstern

Dans, musik, vattenpipa, TV med persiska kanaler som står på, allt påminner om hem
landet. Men det är framförallt språket, maten och gemenskapen som skapar tryggheten.   
På Persikan/Bejtona möts du av en atmosfär och känsla av att komma ”hem”. Här kan de 
äldre umgås med jämnåriga som talar samma språk men även möta medarbetare som 
 pratar persiska och har förståelse för de kulturella skillnaderna. 

De äldre som väljer att bo på Persikan/Bejtona gör det i första hand för att få möjlighet att 
”vila” i sitt eget språk. De flesta talar ingen eller dålig svenska. En del har bott länge i  
Sverige och har tidigare talat bra svenska, men det senast inlärda språket är en av de saker 
som tidigt försvinner i samband med åldrandet eller vid en tilltagande demens.  
Här är när stående alltid närvarande och vakar över oss, det är en del av kulturen, så gör 
man, man bryr sig om sina äldre och vill alltid deras bästa. 

Lägenheterna
Lägenheterna är på 3050 m2 med egen dusch, toalett med handdusch och ett trinettkök. 
Förutom de boendes egna bostäder har varje våning tillgång till gemensamma utrymmen 
och en trevlig matsal med utgång till balkong.

Vård och omsorg 
Hos oss på Persikan/Bejtona är det alltid de äldres behov som kommer i första hand.  
Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och 
anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de 
som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och 
sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. 
Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, 
kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. De finns ibland önskemål om att bli vårdade 
av någon av samma kön – det tar vi förstås hänsyn till.

Trygghet
Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan  
påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

”Jag har det jättebra här. 
Jag går ut och promenerar, 
spelar kort och bingo.  
Och maten är fantastisk.

Gorgin Khosrouyan
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Personal och kompetens 
På Persikan/Bejtona finns omvårdnads
personal på plats hela dygnet. Alla som 
arbetar  
i den direkta omvårdnaden har vårdut
bildning. Utöver det ställer vi krav på att 
de som arbetar hos oss behärskar både 
persiska och svenska, är serviceinriktade 
och anstränger sig för att du som bor hos 
oss ska vara nöjd med din service och 
omvårdnad. Varje våning har sin egen 
personal. Det är verksamhetschefen som 
med hjälp av sin lokala ledning på plats, 
leder och samordnar insatserna. Tillgång 
till sjuksköterska finns dygnet runt och 
läkare besöker verksamheten varje vecka 
samt vid akuta behov. Vi har besök av 
sjuk gymnast och arbetsterapeut varje 
vecka.

Familjen är viktig
När familjen inte längre räcker till är 
Pers ikan/Bejtona ett tryggt alternativ.  
Vi tar inte över utan låter närstående ta 
ansvar, känna sig välkomna och vara  
delaktiga i omvårdnaden i den utsträck
ning de  önskar och orkar.

Kontaktmannaskap 
Varje boende har en namngiven kontakt
man. Kontaktmannen är den som står 
den äldre närmast och för ut personens 
önskemål till de övriga i arbetslaget.  
Kontaktmannen håller regelbunden  
kontakt med dina närstående. 

Genomförandeplanen 
I samband med inflyttning skapar vi till
sammans med dig en genomförandeplan 
där vi kommer överens om vad, när och 
hur vården och omsorgen ska utformas. 
Vi gör en detaljerad dag och veckoplan
ering som beskriver vilka insatser som  
ska utföras. Det innebär att det finns  
en tydlig arbetsbeskrivning att följa  
för våra medarbetare som gör att du  
och dina när stående kan vara trygga  
och förvissade om att insatserna ges  
på samma sätt, med samma kvalitet  
oav sett vem som är i tjänst. &

Verksamhetschef
Telefon 08-580 047 10
       

Persikan/Bejtona ingår i Kavat 
Vård och lever efter Kavats kon-
cept och kvalitetsåtaganden, så 
att du som bor hos oss vet vad 
du har rätt att kräva och för-
vänta dig. Vi stämmer regelbun-
det av med både dig som bor 
hos oss och dina närstående 
hur vi lyckas leva upp till våra 
åtaganden. 

Vi slår oss aldrig till ro utan 
 strävar ständigt efter att bli 
bättre. Därför tar vi tacksamt 
emot dina synpunkter och 
klagomål.

Verksamheten har tillstånd från 
IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg), vilket innebär att vi 
står under deras tillsyn. Också 
de kommuner Persikan/Bejtona 
har avtal med har tillsynsansvar 
över den vård och omsorg vi 
bedriver.

Verksamheten drivs av Kavat 
Vård AB som grundades 2006 
och ägs av Lars Brune, Helena 
Rådberg och Annika von 
Axelson, alla med mångårig 
erfarenhet av att driva äldre-
omsorg i såväl kommunal som 
privat regi. 

Kavat Vårds verksamhetsidé  
är att i Stockholm och dess när-
område erbjuda högkvalitativ 
 heldygnsomsorg, anpassad och 
utformad för äldre. Kunderna är 
äldre personer med rätt att 
välja boende.

Aktiviteter 
På Persikan/Bejtona ser vi till att det finns 
något att se fram emot varje dag. Vi har 
dagliga aktiviteter på våningarna och en 
aktiv itets ledare som arrangerar gemen
samma  aktiviteter flera gånger i veckan 
som t.ex. sång, dans, gymnastik, fråge
sport och bingo. Vi firar persiska traditio
ner och högtider. Varje år i mars månad 
arrangerar vi en stor fest med buffé, upp
trädande och dans för att tillsammans med 
boende och närstående fira in det nya året 
”Norouz”. 
Den som vill får komma ut i friska luften 
varje dag. Kontaktmannen planerar in  
egen tid med varje person för individuella 
aktiviteter. 

Måltider tillagade av egna kockar 
Med hjälp av egen kock lagar och serverar 
vi persisk mat. Vi börjar dagen med frukost
buffé som gärna får dra ut på tiden. Under 
dagen serveras lunch och middag samt 
mellanmål och ett lättare kvällsmål.  
Eftersom många bott länge i Sverige finns 
önskemål om svenska maträtter ibland. 

Tilläggstjänster
Som privat leverantör har vi möjlighet  
att utöver vårt offentliga uppdrag erbjuda 
tilläggstjänster. Det kan vara ledsagning, 
sällskap till släktbesök, teater, utflykter   
eller andra tjänster. Offert lämnas av 
 verksamhetschefen.

Avgifter
Omvårdnadsavgiften och avgift för maten 
betalar du direkt till stadsdelen/kommunen. 
Hyresavgiften betalar du till Kavat Vård. 

Hitta hit
Verksamheten ligger i Akalla, Kottbygatan 5, 
bara några minuter från närmaste tbane
station och busshållplats.

Du som väljer att flytta till Persikan/Bejtona 
har gjort ett eget val. Vi kommer ständigt 
sträva efter att förtjäna ditt förtroende.

 Gäst-wifi


