STOCKROSEN VÅRD OCH OMSORG
Stockrosen Vård och Omsorg bedriver kvalificerad vård och boende inom psykiatri,
missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete. All vår vård är evidensbaserad och
vi följer regelbundet upp våra resultat, även i samarbete med akademin.
Hos Stockrosen erbjuds klienten en komplett vårdkedja vilken skapar möjlighet till
nystart och en ny väg framåt. Vi möter och följer upp varje klient där den befinner
sig, ett metodiskt arbetssätt säkerställer att varje klient erhåller kvalitativ och
individanpassad vård och behandling. Vi har möjlighet att ta emot sköra klienter
som haft svårt att finna sig till rätta i tidigare vårdinsatser. Vår kompetens inom
samsjuklighet är omfattande, vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar, PTSDbehandlingar, inställelse av läkemedel m.m. under placeringen. Bredden i vår koncerns
kompetens gör att vi kan ta emot och behandla alla typer av kemiskt missbruk, olika
åldrar, såväl kvinnor som män och med varierad bakgrund.
Vi erbjuder avgiftning innan behandling vid vår avgiftningsenhet Sobera. Här genomförs evidensbaserad screening av klientens behov för att avgöra vilka individuella behandlingsinsatser som föreligger och utifrån detta framställs den behandlingsplanering
som ska ligga till grund för klientens vistelse hos oss. Screeningen kan utmynna i förslag
om att annan än den först tänka av våra enheter är bättre lämpad för den behandling
som ska genomföras. Efter genomförd behandling kan vi därtill erbjuda utsluss och
stödboende där klienten ges möjlighet till en nystart in i sitt självständiga liv.
Välkomna att placera vid Stockrosen Vård och Omsorg.
Placeringsenhet: Tel: 010-788 22 90 E-post: placering@stockrosen.com
Webb: www.stockrosen.com

En ny väg framåt
KVALIFICERAD VÅRD & OMSORG

Det här är Stockrosen Vård och Omsorg
Stockrosenkoncernen bedriver kvalificerad vård och boende inom
psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete.
All vård och behandling är evidensbaserad och anpassad till
klientens behov där vi erbjuder en komplett vårdkedja.
Med rätt stöd och motivation ger vi chans till nystart och
en ny väg framåt.

Placera vid Stockrosen Vård och Omsorg
Placeringsenheten: 010-788 22 90
placering@stockrosen.com - www.stockrosen.com

KRAFTAVERK
HVB-hem för män i åldersspannet 21–65 år
med missbruksproblematik eventuellt med
samtidiga psykosociala och/eller neuropsykiatriska
funktionshinder. Behandlingen består av olika former
av kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention i
kombination med varsam 12-steg. Kraftaverk har 22
platser och ligger i Gagnef.

SOBERA motivations- & avgiftningscenter
Tar emot vuxna män och kvinnor från 18 år för
avgiftning, motivation och abstinensbehandling.
Evidensbaserad screening av klientens behov där vi
sammanfattar individuella behandlingsinsatser och
behandlingsplanering för placeringen.
Sobera har 7 HSL-platser och ligger i Nora.

VILLA LEVA
Kvinnobehandlingen Leva är ett personligt HVB-hem
för vuxna kvinnor med beroendeproblematik.
Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapri
och varsam 12-steg, där vi även fördjupar oss i
medberoende- och relationsproblematik. Villa Leva
har 13 platser och 6 platser i öppenvård och är
beläget i Lerum.

ÄLVSTORPS VÅRDHEM
HVB-hem med hög omvårdnadskompetens och
inriktning mot äldre klienter med högre grad av
omvårdnadsbehov. Behandlingen grundar sig på
kognitiv beteendeterapi med individanpassad
behandlingsplanering.
Älvstorps Vårdhem har 48 platser och ligger i Nora.

HASSLEGÅRDEN
Ett korttids-/särskilt boende för vuxna i åldern
21-70 år med samsjuklighet i form av psykiska
funktionsnedsättningar och/eller missbruk av
beroendeframkallande substanser. Kvalificerat
socialt behandlingsarbete parallellt med ADL-träning
och omvårdnad. Möjlighet till LARO-behandling.
Hasslegården har 24 platser och ligger i Mariestad.

FOGDHYTTANS BEHANDLINGSHEM
HVB-hem för vuxna personer över 18 år med
missbruks-och/eller beroendeproblem. Möjlighet till
LARO-behandling och viss samsjuklighet. Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi med
individanpassad behandlingsplanering och MI som
förhållningssätt. Fogdhyttan har 26 platser och
ligger strax utanför Filipstad.

STOCKROSEN STÖDBOENDE
Boende och individanpassat stöd för vuxna som
under trygga former behöver förbereda sig för ett
självständigt boende och liv. Stödboendet arbetar
evidensbaserat och utgår från ESL, MI, KASAM
och lågaffektivt bemötande där varje klient får en
kontaktperson som arbetar med att stödja och
motivera. Stödboende har 12 lägenheter i Nora.

HÅLLBARHET, KVALITET OCH MILJÖ
Genom miljömedvetenhet och affärsmässighet är vi en trygg leverantör, en säker arbetsplats och bidrar

till ett hållbart samhälle. Vårt kvalitét- och ledningssystem följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

