OM CAREMORE
Caremore bedriver verksamhet som är
inriktad på vård och behandling för barn
och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och/eller psykosocial
eller psykiatrisk problematik. Vi har även
en egen resursskola för ungdomar med
omfattande skolproblematik.
Caremore hjälper individer med behov
av vård och behandling till ett
självständigare liv i samhället.
Att bidra till ett samhälle med sunda och
medvetna medborgare som i så hög grad
som möjligt kan ta ansvar för sitt eget liv och
förverkliga sig själva.
Vi arbetar på ett engagerat sätt för att alla
barn/ungdomar och våra medarbetare
skall nå sin fulla potential.
Vårt mål är, oavsett längden på uppdraget,
att den unge är bättre rustad för att
ha en gott liv när han/hon lämnar våra
verksamheter.
Caremore har ramavtal med mer än 100
kommuner runt om i Sverige.
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VERKSAMHETENS INNEHÅLL
Caremore Vård & Behandling erbjuder en hel
vårdkedja med akutplatser, kvalificerad utred
ning och behandling för ungdomar med neuro
psykiatriska funktionshinder, psykosocial- och
psykiatrisk problematik. Vi erbjuder även stöd
boende, eftervård, öppenvård samt kvalificerade
kontaktpersoner.
Gemensamt för de flesta ungdomar som place
ras hos oss är att de ej haft en fungerande skol
gång. De flesta har också låg tillit till vuxna samt
svårigheter i socialt samspel med andra. I den
dagliga miljön och i den sociala träningen är tank

en
att ungdomen ska utveckla förmågor för att lära
sig hantera sin livssituation. Personalen har
grundkompetens så som socionom, socialpedagog,
behandlingspedagog m.m. Inom våra personalgrup
per finns även spetskompetenser så som autism
pedagog, MI, KBT, Kognitiv counsellor, systemiskt
arbete m.m. P
 ersonalen har lång erfarenhet av att
arbeta med målgrupperna.

CAREMORE ÄNGGÅRDEN

ENHETER
•

•

Torpa, Fjärås; HVB med 14 platser för pojkar
med neuropsykiatriska diagnoser samt psyko
social problematik 13–20 år fördelat på 3
avdelningar
Skogsbrynet, Sätila; HVB samt Resursskola
med 8 platser för pojkar 13–20 år med neuro
psykiatriska diagnoser samt psykosocial pro
blematik

•

Frejagatan, Mölndal; HVB med 6 platser för
flickor 14–18 år med psykosocial problematik

•

Varla, Kungsbacka; HVB med 7 platser för
pojkar och flickor med psykologisk skörhet och
trauma 14–18 år

•

Änggården, Göteborg; HVB med 6 platser för
pojkar 14–18 år med psykosocial problematik

CAREMORE SKOGSBRYNET

•

Eriksberg, Göteborg; Stödboende i egna lägen
heter för pojkar och flickor 16–20 år

•

Ödsmåls berg, Ödsmål; HVB med 7 platser för
särskilt vårdkrävande pojkar 14–18 år med
psykosocial problematik, begynnande miss
bruk/kriminalitet

•

Hulebäck, Lidköping; HVB med 6 platser för
särskilt vårdkrävande pojkar 14–18 år med
psykosocial problematik, begynnande miss
bruk/kriminalitet

Vid platsförfrågningar kontakta:
Caremores placeringsrådgivning
031-361 69 11 eller info@caremore.se
Caremores jourtelefon
(efter kontorstid, kvällar, nätter och helger):
0722-28 22 14

