
Safiren 
boende för barn
Safiren är en verksamhet för barn och 
ungdomar med omfattande funktions-
nedsättningar och ett stort medicinskt 
omvårdnadsbehov.



Safiren är en verksamhet för barn och ungdomar med  
omfattande funktionsnedsättningar och ett stort  
medicinskt omvårdnadsbehov. Safiren är en landstings- 
verksamhet. Vi kan vara ett alternativ till vistelse i hemlik 
miljö när kommunens egna resurser inte räcker till.

Safiren – ett alternativ för Er familj
Vi kan skapa förutsättningar för att barnet och dess familj får en  
fungerande vardag.

Safiren står för ett helhetstänkande där vi tillsammans med  
föräldrarna utgår från barnets speciella behov och förutsättningar.

Det här erbjuder vi
Safirens målsättning är att skapa förutsättningar för barnets 
välmående och utveckling.

Vi erbjuder halvtids- (med vistelse varannan vecka) alternativt 
heltidsplats med personal som har

• Mångårig erfarenhet av barn med funktionsnedsättningar

• Medicinsk omvårdnadskompetens

• God omvårdnad med hög kvalitet

Vi erbjuder barnet stimulans, kontinuitet och trygghet i en  
hemlik miljö.

I vår villa i Vallentuna har vi en stor härlig uteplats och skogen  
alldeles intill.

Safiren har välfungerande samverkan med tex skola, sjukvård,  
handläggare och habilitering, allt utifrån varje enskilt barns  
speciella behov.



”Hur kan något som känns så fel bli så bra”
Det är svårt för alla föräldrar att välja att barnet helt eller delvis bor 
borta. Vi arbetar alltid tillsammans med föräldrarna och arbetar för  
en trygg och öppen kontakt mellan föräldrar och oss som arbetar på 
Safiren.

Bemötandet på Safiren präglas av en genuin känsla av värme. Vi strävar 
efter att skapa förutsättningar för påhittighet och glädje i vardagen.

Så här får du kontakt med oss
Vill du veta mer om Safiren är du varmt välkommen att höra av 
dig till oss;

Anette Willsteen, enhetschef

Mail: anette.willsteen@regionstockholm.se

Jenny Vesterlund sjuksköterska

Mail: jenny.vesterlund@regionstockholm.se

Telefonnummer till Safiren: 08- 123 351 97

Safiren - boende för barn



Safiren - boende för barn
habilitering.se/safiren

Tallåsvägen 136

186 51 Vallentuna

08-123 351 97

habilitering.slso@regionstockholm.se
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Till Safiren går det bra att åka både  
tåg, buss och bil
Tåg: Ta Roslagsbanan från Östra station till Kragstalund i Vallentuna.

Buss: Busshållplatsen närmast Safiren heter Lovisedal.

Bil: Vi har egen parkering i anslutning till vår tomt.

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm består av 30 mottagningar.  
Vi erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig  
funktionsnedsättning. Det kan bland annat vara autism, rörelsened-
sättning och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger också råd och 
stöd till anhöriga. habilitering.se


