
Risingegårdens behandlingsenhet tar emot flickor mellan 12 och 18 år med 
psykosocial problematik, självskadebeteende, övergreppsproblematik och 
riskbeteenden mot missbruk, våld och kriminalitet. Risingegården tar emot 

enligt både SoL och LVU.

Information till placerande
socialsekreterare
Stora huset



Inför placering

•  När du skriver vårdplanen vill vi att du 
ska vara så detaljerad som möjligt, 
vilka områden är viktigast för flickan 
att komma tillrätta med och vad 
är möjligt? Det är bra om du redan 
innan placeringen har kommunicerat 
den med flickan och hennes familj. Ju 
tydligare du kan vara desto bättre för 
flickans behandling.

•  Det är bra om du har bildat dig en 
uppfattning om hur lång tid du tror 
att behandlingen kommer att ta och 
förankrat den tiden hos de som be-
stämmer i din kommun. För att vi ska 
hinna arbeta med flickan i behand-
ling tror vi att placeringen behöver 
vara 6 månader eller längre. 

•  Det är av vikt att du som socialsekre-
terare har förankrat hos dina chefer 
att få delta i uppföljningsmöten 
var sjätte-åttonde vecka. Varannan 
gång hos oss och varannan i hem-
kommunen.

•  Det är bra om flickan och hennes 
familj läst den riktade informationen 
som finns till dem på vår hemsida. 

Efter inflytt

•  När en flicka placeras hos oss vill vi 
att hon stannar på Risingegården 
några veckor utan att åka på ledighet. 
Detta för att hon ska lära sig rutiner, 
lära känna personal, andra flickor och 
för att kunna landa på Risingegården. 

Under placering

•  Vi hjälper gärna till med att skriva 
en genomförandeplan utifrån den 
vårdplan ni har skrivit. För att kunna 
skriva en så bra genomförandeplan 
som möjligt vill vi gärna ta del av ut-
redningar och utlåtanden som finns 
sedan tidigare.

•  Vi önskar en aktiv kommunikation 
mellan dig och oss och mellan dig 
och flickan. Ring gärna och informera 
dig om flickan. Vi ringer dig om det 
skulle uppstå något särskilt.

•  Vi vill särskilt poängtera att vi inte 
är känsliga för kritik utan tvärtom 
känner att de som tar sig tid att 
tänka och förmedla något kring vår 
verksamhet, både bra och dåligt, vill 
vi värna om och ta vara på. Vi har ett 

särskilt forum där vi tar upp det som 
sagts om oss. 

•  Efter en tid kan flickan, om allt går 
bra, börja åka på ledigheter. Detta 
kan ske hem till föräldrar eller någon 
annan i flickans närhet (mor- och far-
föräldrar, osv). De flesta av våra flickor 
åker varannan helg, men vi planerar 
tillsammans med er och föräldrar 
individuellt efter varje flickas behov. 
Flickan kan också få egentid. Detta 
innebär att hon kan få göra aktiviteter 
själv några timmar i veckan, utan 
personal. Egentid får man genom att 
man klarar sina dagar, går upp i tid, 
deltar i skolan, städar osv. Egentid 
är ett bevis för att man kan ta större 
ansvar för sig själv och sin behand-
ling. Egentiden ska vara väl planerad 
tillsammans med personal. 

Flytt

•  När det är dags för flickan att flytta 
från Risingegården planerar vi ut-
slussning och flytt tillsammans med 
er, flickan, föräldrarna och nästa bo-
ende om inte flickan ska flytta hem. 
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Verksamhet och metoder på 
Risingegården

Skola
När en flicka kommer till oss skrivs hon 
in på Grosvadsskolan i Finspång. Gros-
vadsskolan är en kommunal grund-
skola som tar emot elever i årskurs 
6–9. På skolan finns ca 400 elever. När 
flickan är inskriven kommer en special-
pedagog från Finspångs Centrala barn- 
och elevhälsa att träffa flickan för att 
göra en kartläggning i grundämnena. 
Flickan ska inom fyra till sex veckor från 
inskrivningen på skolan kallas till ett in-
skrivningsmöte. Där kommer hon få en 
rundvandring på skolan och bli tilldelad 
en klasstillhörighet. Har flickan behov 
av särskilt stöd ska även det presente-
ras då i form av ett åtgärdsprogram.
Risingegården hjälper sedan flickan att 
på ett tryggt sätt komma in i skolan. Vi 
skjutsar och hämtar vid skolan, och kan 
till en början av skolgången erbjuda att 
personal antingen finns med i klass-
rummet, eller i nära anslutning för att 
det ska kännas så tryggt som möjligt. 
Skolan ligger cirka tio minuters bilfärd 
från Risingegården, och om något 
skulle hända kan vi vara på plats inom 
kort.

Vägledande samspel – ICDP (Inter-
national Child Development pro-
gramme)
ICDP är ett förhållningssätt som främjar 
gott samspel och nära lyhörda relatio-
ner, vilket är mycket verksamt i arbetet 
med våra flickor. Familjen (och/eller 
andra närstående) erbjuds föräldra-
vägledning för att stärka det positiva 
samspelet med flickan. 

DUT (djurunderstödd terapi)
När flickan bor hos oss under behand-
lingstiden är hästarna, stallet och de 
övriga djuren en aktivitet som ingår i 
behandlingen. Det sker utifrån flick-
ans önskemål, både som egentid och 
ibland tillsammans med de andra 
flickorna. I stallet får flickan möjlighet 
att vara med våra hästar, både från 
marken, från hästryggen eller åkandes 
på vagnen. Vi lägger stor vikt på själva 
relationen till hästen och fokusområ-
den i stallet som man tränar på är;
•  att öka självförtroende och  

självkänsla
•  få en bättre motorik och träna sin 

balans
• ta beslut, initiativ och sätt gränser
•  kunna reglera, förstå och acceptera 

sina känslor
• träna sin uthållighet och styrka
• träna att hantera motgångar
• öva på att samarbeta

Musik
På Risingegården finns möjligheten att 
skapa musik utifrån flickans förutsätt-
ningar.

ADL (Allmän daglig livsföring)
Flickan får vardaglig träning kring tvätt, 
hygien, städning och matlagning. Här 
ingår även färdighetsträning där vi 
använder oss av alla vardagliga situa-
tioner som lärotillfällen och tränar i hur 
man löser konflikter, hur man uppträ-
der i olika sociala situationer som att 
handla, åka buss och tåg osv.

Aktiviteter/fysisk träning
Vi motiverar flickan till aktivitet och 
fysisk träning. För att ha ett gott psy-
kiskt mående vet vi att även den fysiska 
träningen är till stor hjälp. Vi hjälper 
också flickan att hitta eller upprätthålla 
egna intressen. 

Cool Kids
Cool Kids är en evidensbaserad be-
handlingsmetod som bygger på KBT. 
Programmet använder sig av kognitiva 
metoder och syftar till att ge flickan 
konkreta och användbara strategier för 
att hantera ångest och oro. 
Under programmet jobbar flickan med 
dessa teman:
• Vad är ångest?
• Hur påverkas jag?
• Kunskap om känslor
•  Träning i att tänka mer realistiskt, 

som en detektiv
•  Träning i att möta rädslor,  

steg för steg
• Problemlösning
• Sociala färdigheter



Risingegårdens Behandlingshem 
S:ta Marias väg 93 
612 92 Finspång

0122-210 50
info@risingegarden.se
www.risingegarden.se
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På Risingegården kan flicka erbjudas 
Cool kids individuellt, hon träffar då 
en Cool kids-terapeut en gång i veckan 
och lägger tillsammans med den upp 
en plan för hur hon ska kunna arbeta 
med sin ångest och oro.  Vi har också 
möjlighet att erbjuda Chilled, vilket är 
en version av Cool Kids som riktar sig till 
äldre flickor. 

Enskild terapi
Om flickan är i behov av något annat 
än det vi kan erbjuda, och är mogen för 
det, erbjuds hon terapeutiska samtal. 
Risingegården samarbetar med tera-
peuter på konsultbasis. 

Individstödjande samtal
Flickan kan erbjudas stödjande samtal 
utifrån behov. Samtalen kan även utgå 
från olika grunder som ex. Motiverande 
samtal (MI).

Boken om mig
Ett material utarbetat av Risingegården. 
Flickan tar reda på och skriver ner hur 
hennes nätverk ser ut, funderar kring 
relationer som familj, släkt och vänner 
men också sina egna känslor för olika 
relationer och aktiviteter. Dessutom 
finns nischade frågor kring kriminalitet, 
droger och sexualitet. 

DBT (dialektisk beteendeterapi)
Är en form av terapi som kan hjälpa 
personer med bl.a. självskadebeteende, 
ätstörningar, depression och posttrau-
matisk stress. Tanken med terapifor-
men är att hitta en inre känslomässig 
balans, hantera sin vardag på ett bättre 
sätt och få en meningsfull tillvaro. 

På Risingegården erbjuds flickan DBT 
både individuellt och i grupp. Flickan 
träffar sin individualterapeut en gång i 
veckan och pratar om olika beteenden 

som har påverkan på ens eget liv, t.ex. 
självskadebeteenden, relationssvårig-
heter m.m. Tillsammans med sin indi-
vidualterapeut sätter hon upp kort- och 
långsiktiga mål hon vill uppnå genom 
att delta i DBT, och arbetar tillsammans 
mot de målen. I färdighetsträningsgrup-
pen går flickan tillsammans med andra 
från Risingegården som också går i DBT. 
Syftet med färdighetsträningsgruppen 
är inte att prata om sina egna proble-
matiska beteenden inför andra, utan är 
ett lärotillfälle där hon får möjlighet att 
lära sig nya funktionella färdigheter och 
även ta del av andras erfarenheter. Fär-
digheterna provas sedan i det vardag-
liga livet, i form av hemuppgifter. 

För mer information om våra metoder, 
besök vår hemsida www.risingegarden.
se.


