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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HVB FÖR POJKAR 13–19 ÅR
MED PSYKOSOCIAL OCH/ELLER
NEUROPSYKIATRISK SAMT PSYKIATRISK
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PROBLEMATIK.
PLACERINGAR ENLIGT SOL OCH LVU.
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VERKSAMHETENS INNEHÅLL
Caremore Torpa är en verksamhet för pojkar i
åldern 13 –19 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik som vårdas enligt SoL
samt LVU. Enheten har 14 platser fördelat på
tre avdelningar som vardera rymmer 4/6 platser
för pojkar 13 –17 år samt 15 –19 år. Med 600 kvm
bostadsyta finns det rejält tilltagna ytor både för
boende och andra aktiviteter. Det finns även stora
tomtytor för uteaktiviteter och en busshållplats
strax utanför fastigheten.
Verksamheten syftar till göra tillvaron förutsägbar och trygg för den unge för att därigenom
förändra den unges negativa beteenden och till att
lära dem nya, socialt acceptabla och funktionella
strategier att hantera sina svårigheter på.
Basen för arbetet är tydliggörande pedagogik
som skapar förutsägbarhet och minskar risken för
frustration i vardagen. Pojkarna får mycket stöd i
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sin ADL-träning samt social färdighetsträning. Den
unge har under hela tiden ett individuellt schema
som utgår ifrån hans specifika behov och förmågor.
All behandlingsplanering görs i nära samarbete
med placerande socialtjänst, vårdnadshavare samt
ev. andra aktörer så som BUP, LSS mm.
Målet är att den unge skall få tillräckliga
färdigheter för att med stöd av personalen kunna
ta ansvar för sin allmänna dagliga livsföring såsom
skolgång, ledigheter med resor till och från verksamheten, ekonomi, städning, matlagning, inköp
osv. När individen över tid klarar detta planeras
för successiv utslussning ur verksamheten.
Skola erbjuds antingen via Kungsbackas kommunala skolor eller adekvata friskolealternativ.
I personalgruppen ﬁnns socialpedagog, socionom,
behandlingsassistenter m.m. Personalen är utbildade inom autism, Asperger, Miljöterapi och KBT.

Enhetschefen samt biträdande enhetschefen är
utbildade på autismprogrammet i Växjö. Torpa är
bemannat dygnet runt.
Vi har ett nära samarbete med leg. Läkare med
neuropsykiatrisk och rättspsykiatrisk specialistkompetens, leg. Psykolog och leg. Sjuksköterska.
Möjlighet finns för utsluss eller eftervårdsuppdrag.

Vid platsförfrågningar kontakta
Caremore Torpa: Enhetschef Agneta Höglund
0706-23 02 72
Caremores placeringsrådgivning
031-361 69 11 eller info@caremore.se
Caremores jourtelefon
(efter kontorstid, kvällar, nätter och helger):
0722-28 22 14

