Individ och familj | SOL

Ringsjöhemmet HVB
Psykiatrisk problematik i kombination med missbruk

Verksamheten
Vi på Ringsjöhemmet erbjuder vård och behandling för
dig med psykiatrisk problematik, ofta i kombination med
missbruk. Ringsjöhemmet ligger naturnära i utkanten
av Höör med både sjön och skogen runt knuten. För
oss är det självklart att du ska få ha möjligheten att
ta med dig ditt husdjur om du så önskar. Vi erbjuder
därför lägenheter med egen ingång för er med detta
önskemål. Vi har 12 platser för personer från 18 år och
uppåt. Möjligheter till utsluss finns i våra lägenheter inne i
centrala Höör.
Arbetssätt och metoder
Vi erbjuder heldygnsvård med kompetent personal
dygnet runt. Utifrån dina specifika behov och önskemål
formulerar vi ett strukturerat behandlingsupplägg utifrån
ett KBT perspektiv. Behandlingen som erbjuds sker
individuellt och hos oss finns möjligheter att träffa KBT
terapeut.

Vi erbjuder:
• CRA
• ÅP
• Ångesthanteringskurs
• Sorgbearbetning
• Mindfulness
• Arbetsminnesträning
• MI
• ESL
• DBT
Det finns även möjligheter
att göra arbetsterapeutisk
funktionsbedömning och
psykologutredning.

Personal
Samtlig personal är utbildad i Connect, vilket är ett
anknytningsbaserat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt
vid att skapa relationer och att tillsammans bygga upp
alliansen för att hjälpa dig nå dina specifika mål. Vi ser
återfall som en del i processen att bli missbruksfri. Vi har
sjuksköterskor i tjänst på vardagar och sjuksköterskor
i beredskap på kvällar, nätter och helger. Anslutet till
verksamheten finns även konsultläkare och sjukgymnast.
Under vistelsen finns goda möjligheter att bli insatt på
en fungerande farmakologisk behandling. Vi har även
möjlighet att administrera LARO behandling.

Aktiviteter
På vårt aktivitetscenter finns det möjligheter att finna nya
engagemang eller att återuppta, bibehålla och utveckla
tidigare intresseområden.
Utöver detta finns det även möjligheten till utflykter, fiske,
träning, bad och andra gemensamma aktiviteter. Allt för
att erbjuda dig en meningsfull och trygg vardag som du
vidare kan bibehålla.

Alla har rätt
till ett bra liv.
Ja, alla.
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