Individ och familj │ Vuxna

K REHAB Odengatan
HVB för vuxna 18-40 år motiverade till livsstilsförändring. Behov av stöd för att klara eget boende.
Boende
Odengatan är ett kollektivt boende vilket innebär
att du bor i eget rum i ett stort och trivsamt hus
tillsammans med andra. Under den tid du bor hos
oss vill vi att du ser på det som ditt hem där vi äter
mat, sköter om tomten och städar tillsammans. Vi
ser vardagliga rutiner och aktiviteter som en del av
behandlingen och förändringsarbetet.
Du får träna och förbereda dig för ett så självständigt liv som möjligt. Vi har vår grund i KBT och
arbetar individuellt och i grupp med CRA, ÅP, MET
och motiverande samtal.
Vi erbjuder ett HVB där du har möjlighet att
utvecklas med insatser som kännetecknas av
pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter.
Hos oss är det möjligt att inleda en substitutionsbehandling, förutsatt att det finns ett samarbete
med en LARO-mottagning. För personer som
redan ingår i substitutionsprogram erbjuder vi
fortsatt medicinering. Möjlighet till stabilisering vid
eventuellt återfall.
Vi erbjuder:
• Missbruksbehandling i grupp.
• Motiverande samtal.

• Social färdighetsträning - hur du hanterar medoch motgångar samt skapar och bevarar sunda
relationer.
• ADL, träna för att klara ett eget boende.
• Personal dygnet runt med sovande jour.
• Medicinhantering och uppföljning av
sjuksköterska.
• Möjlighet till samtalsterapi med KBT-terapeut.
• Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov.
• Möjlighet till insättning och fortsatt LARObehandling i samverkan med förskrivande
beroendemottagning.
• Ångestskola.
• Skattningar: SCL-90, IDS-100.
Vi vill att du ska ha en önskan om en livsstilsförändring, att leva utan droger och att lära dig nya
färdigheter. Vi vill också att du önskar ha en
dygnsrytm där du sover på natten och är vaken på
dagen.
Vi vill att du är delaktig
i de insatser som erbjuds
och att du vill vara med
och sköta om vårt boende
för din och allas trivsel.

För mer information eller
placeringsförfrågningar:
Emmy Persson
Enhetschef
072-539 55 50
emmy.persson@humana.se
Barbro Altberg
Placeringskoordinator
070-226 31 66
barbro.altberg@humana.se
Odengatan
Odengatan 26
811 34 Sandviken
070-344 59 02
Fax: 026-720 55

www.humana.se/odengatan
www.humana.se/Individ-och-familj

Det du kan förvänta dig av oss på Odengatan är bland annat att du får ett respektfullt bemötande och att det
finns en nyfikenhet på dina styrkor och dina utmaningar. Vi gör också en planering utifrån vårt grundschema
tillsammans med dig utifrån dina specifika behov och önskemål.
Vi stödjer dig i kontakten med olika samhällsaktörer, till exempel arbetsförmedling, försäkringskassa, budgetoch skuldrådgivare, stöttning i boendefrågor. Vi har också möjlighet att hjälpa dig att kombinera din vistelse
hos oss med kommunal skola. Vi kommer också att stötta och motivera dig de dagar det känns motigt samt
uppmärksamma de framsteg du gör.
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana
har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför
omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”.
Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.
Läs mer om Humana på www.humana.se eller www.corporate.humana.se.

