Sunwell har ett fint samarbete med den privata vårdkedjan Attendo som satsar på solrum och solterapi på sina livsstilsboenden ”
Kultur & nöje, där de äldre förutom kulturupplevelser också får njuta sol och värme.
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Attendo med solterapi och solrum på sina
äldreboenden står i framkant av innovativ
äldreomsorg
Konceptet med Sunwell solrum har blivit succé på hundratals kommunala och
privata vård-, omsorg- och äldreboende i Sverige och utomlands. Senaste
tillskottet det nya och moderna äldreboendet Attendo Varvsvägen i Masmo,
Huddinge som öppnar efter sommaren 2021 och där Sunwell byggt ett
fräscht solrum med interiör inspirerad av svensk kust på sommaren.

Sunwell har ett fint samarbete med den privata vårdkedjan Attendo som
satsar på solrum och solterapi bland andra på sina livsstilsboenden ” Kultur &
nöje, med fokus på alla former av kulturupplevelser. Kulturella upplevelser
har en positiv påverkan på många människors hälsa och livskvalitet, skapar
mening, tränar sinnen, roar och stimulerar gemenskap – likaså solterapi från
Sunwell.
Solrum från Sunwell installeradepå Attendo’s boenden de senaste åren var
oftast inredda med en svensk sommarmiljö. Sonja Hayen, Regional Säljchef i
Region Egen Regi Öst har varit med hela vägen från början av projektet på
Attendo Varvsvägen och beslutat att även på Varvsvägen välja svensk kust
som tema. Hon säger:
- Solrum passar väl i vårt koncept med kultur och nöje där de äldre förutom
kulturupplevelser också får njuta sol och värme. Vi har valt ett kusttema
eftersom många i Stockholm har en relation till skärgården och får ett lugn
av att höra vågskvalp och måsskrik, som är så nära förknippat med
skärgården. Det är också vetenskapligt bevisat att solljus minskar
depressioner, benskörhet och ökar välbefinnandet.
Mirka Storm, Marknads- och Försäljningsansvarig på Sunwell förklarar: Kusttema i våra solrum uppskattas hos många äldre med demenssjukdomar
och dem som kanske aldrig varit utomlands på en exotisk semester. Alla
kulisser i kust-solrum är byggda som en autentisk miljö med bl.a. med fin
svensk skärgård, kulisser av faluröda bodar, gedigna trähus, pållare,
träbryggor, tågvirke mm skapar en helhetsupplevelse. Alla färger, dofter och
ljud blir för många äldre bekanta, stimulerar minnet och skapar en skön
trygghetskänsla.
- Många boenden upptäcker att solrum inte bara ökar välbefinnande hos de
äldre, utan även skapar bättre miljö för personalen. Det finns även studier
som påvisar minskad sjukfrånvaro hos anställda tack vare det hälsofrämjande
solljuset från Sunwell, fortsätter Mirka Storm.
För ytterligare information, vänligen kontakta Mirka Storm, Marknads- och
Försäljningsansvarig för Sunwell på Ircon Drying Systems AB, tel. +46 (0) 766
104956.
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Sunwell kombinerar hälsoeffekter från flera olika produkter som infrarödbastu och
ljusterapilampor i en unik solsimulator för att effektivt motverka vinterdepression
och samtidigt både stimulera produktion av D-vitamin för starkare immunförsvar
samt läka/lindra genom den helande IR-värmen.
Solrum minskar utanförskap, skapar stimulans och höjer livskvalitet inom
äldrevården. Solterapi erbjuds som en unik aktivitet på hotell, spa, hälsocenter,
massagestudio och andra företag med inriktning inom hälsa och friskvård.
Sunwell solsystem passar perfekt på sport/badcentrum, vattenparker, campingar
och kompletterar olika träningsformer som ex. yoga.
Solsystem kan installeras både på företag och kontor som friskvård till
personalen, och privat i hemmaspa eller uterum. De läkande solstrålar kan
underlätta vid samtalsterapi och skapa lugn hos patienter på ex kliniker och
mottagningar eller lysa upp livet för personalen på gruvor, oljeplattformar,
universitet mm.
Sunwell förbättrar hälsa och skapar välbefinnande hos människor både i privat
och offentlig sektor inte bara i Sverige, utan i flera länder i Europa och
Nordamerika.
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