Fritslavägen boende
För personer med komplext psykiatriskt vårdbehov i åldrarna 21-50.
30 minuter från Borås, Kungsbacka och 50 minuter från Göteborg.

APIB - ett vårdkoncept
Avancerad Psykiatri I Boende - Stor professionalism i litet format med egen läkare och psykolog.
Vi hjälper klienten att hålla ramarna och leva genom aktiviteter och adekvata beteenden.

Placeringen

På Fritslavägen har vi ambitionen att hjälpa människor som inte med enkelhet kan bo på
enheter i den egna kommunen.

Individen kan ha så stora behov att det krävs insatser och kunskap som är svåra att
tillhandahålla på gruppbostad eller genom boendestöd. En fungerande vardag för
individer med behov av stöd, även den med komplexa svårigheter och problemskapande
beteenden är ett av flera mål för Fritslavägen.

Vi vill att beslutet att bo på Fritslavägen boende är välförankrat hos individen. Vi deltar
gärna vid planeringsmöten eller SIP och när kontakten kan behöva vara mer personlig.
Vi kommer gärna och träffar individen. Studiebesök ser vi som självklara. Det ger bättre
förutsättningar för en framgångsrik placering, om kontakten är etablerad redan före
inflyttning. Tryggheten ökar när relationerna bär, även när starka känslor, symtom och
svårigheter kommer i vägen.

Brukarens egna mål styr alltid samarbetet i vår verksamhet. Som team är alla insatta i
individens svårigheter, hens behov av stöd men också vad personen vill uppnå. Hos oss
tänker vi att individen är team-medlem, som ska påverka och styra utan att vi andra gör
avkall på ramar och beslut från myndigheter eller det individen behöver för god
livskvalitet.

Vi fokuserar på aktiviteter i såväl stad som skog och hemma på kammaren. Helt enkelt en
strukturerad vardag med livskvalitet.

Det tror vi helhjärtat på!

APIB & DYNAMIKEN
Vi tror att bra och tydliga ramar
som bär och stöttar leder till
Trygghet - som vi alla behöver, när vi ska
våga språnget vidare i vår…

Utveckling - Den kanske mest

motiverande upplevelsen av alla - APIB
synliggör och bygger vidare på den, för större
frihet och vinst för individen!

Framgång inom APIB - men hur?
Mål - på riktigt.
Mål är bara användbara om de är tillräckligt
tydliga.
APIB anger exakta mål, i mätbara värden. Inte
som tillstånd, ex nykterhet.
På så sätt vet individen och handläggaren när
framgången är ett faktum - på riktigt.
Målformulering är ett av våra expertområden på
Fritslavägen.

APIB ERBJUDER
Liten enhet - 13 platser
Hög personaltäthet - dygnet runt
Kunskap - i ständig utveckling med erfaren personal
Ramar - tydliga, dynamiska och mänskliga
Psykiatrisk och psykologisk expertis i kombination med pedagogik och
medicinsk kunskap
Möjlighet till terapi och behandling

FÖR MER INFORMATION ELLER STUDIEBESÖK, KONTAKTA:
Verksamhetschef Claws Eriksson 0733-604610
kontakt.apib@gmail.com eller HVB-guiden.se

