KONTAKT
Rockesholm Behandling & Utbildning
Rockesholm 8
712 95 Grythyttan
0591—68 440
info@rockesholm.com
www.rockesholm.com
Familjehem i Väst AB
Jeanette Månsson
Tel: 076—79 34 220
Kjell Andersson
Tel: 076—79 34 221
info@fivast.se
www.fivast.se

EN VÅRDKEDJA
Från behandling till
förstärkt familjehem

FRÅN BEHANDLING TILL

EN VÅRDKEDJA

FÖRSTÄRKT FAMILJEHEM
MÅLGRUPP

Rockesholm Behandling & Utbildning

Vilka behov finns?

och
Familjehem i Väst AB (Fivab)

BEHANDLING FÖR BEROENDE

FÖRSTÄRKT
FAMILJEHEMSVÅRD

SPUT

i samarbete erbjuder vi ett unikt koncept.

12– steg, KBT, MI, ÅP och
handledning

Av tidigare erfarenhet vet vi att en hel vårdkedja har större
förutsättningar att leda till ett gott resultat.

Motivation och
primärbehandling

Handledning, BBIC, MI,
nätverksarbete och tillgång
till KBT—terapeut

AA/NA—mötesgående

FAMILJEHEM I VÄST

Från familjehemmens sida finns stöd från och tillgång till kvalificerad alkoho& drogterapi om behov finns. Det innebär att vi har möjlighet att med god
timing matcha klientens problem och behov med snabbt insatta resurser.
För Rockesholm och Fivab innebär samarbetet att klienten har tillgång till
förstärkt familjehem i fortsatt eftervård.
Ett gott resultat förutsätter även att vi arbetar med klientens nätverk
(exempelvis anhöriga, vänner och arbetskamrater). Därför erbjuder vi
utbildning, i form av anhörigprogram, och nätverksmöten. Se separat folder.
Behandlingsprocessen påbörjas med utredning av klientens problem, behov,
styrkor och svagheter. Klienten går sedan från motivation till primär,
eventuell förlängd behandling, och sedan vidare till förstärkt
familjehemsvård.
Rockesholm och Fivab är väletablerade företag och har goda referenser, och
tillsammans levererar vi utredning och evidensbaserad behandling på hög
nivå samt mycket kompetenta familjehem. Båda företagen har personal som
är kvalificerad och arbetar utifrån evidensbaserade metoder.

Neuropsykiatrisk
utredning

ROCKESHOLM
AA/NA—möten 2 ggr/veckan
Möjlighet till förlängd
behandling, växelvård och/
eller utsluss finns vid behov,
innan överflytt till förstärkt
familjehem.

Familjeterapi
(systemteoretisk grund)

Eftervård på Rockesholm
Återfallsprevention

Kriminalitetsprogram

Nätverksmöten

Anhörigprogram

Sysselsättning/praktik

(systemteoretisk grund)

Växelvård

ART

Utslussboende

Vår målsättning:
Nykterhet & drogfrihet
Psykiskt välmående
Socialisering in i samhället

