
Risingegårdens behandlingsenhet tar emot flickor mellan flickor 12–18 år, 
med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebe-

teende, övergreppsproblematik och riskbeteenden mot våld, kriminalitet 
och missbruk. Vi har sex behandlingsplatser hos oss. Flickorna som bor 

hos oss har olika behov och behandlingen på Risingegården är individuellt 
anpassad efter varje flickas specifika problematik. Vi tar emot både frivilliga 
placeringar men också flickor som placeras med hjälp av tvångslagen LVU 

(lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).
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Risingegården är ett HVB hem (hem 
för vård eller boende) och kallas också 
ibland för öppen institution vilket 
innebär att vi inte får låsa in flickor eller 
fysiskt hålla kvar dem mot deras vilja. 
Samma lagar gäller på Risingegården 
som i samhället i övrigt. Enda gången 
vi fysiskt får stoppa en ungdom är när 
denne utsätter sig eller någon annan 
för fysisk fara.

Behandlingsmetodik

Risingegården har en djup och bred för-
ankring i teoretisk kunskap och strävar 
efter att i varje möte med flickan för-
medla värme och tillit. Risingegårdens 
arbete utgår från FNs barnkonvention, 
flickans rätt att vara den hon är och 
vårt arbete har utgångspunkt i flickans 
erfarenheter och inte våra förväntningar 
på henne.

Risingegården utgår ifrån ett sociokul-
turellt perspektiv och har en bred bas i 
anknytnings- och mentaliseringsteori 
samt neuroaffektiv utvecklingspsyko-
logi. Risingegården vill bidra till en hel-

hetsbild av flickans livssituation genom 
att respektera och förstå möjligheter 
och hinder som finns i hennes sam-
manhang och nätverk. Vi skapar förstå-
else för hur flickans anknytningserfa-
renheter påverkar hennes nuvarande 
förmåga. Med utgångspunkt i neuroaf-
fektiv forskning arbetar vi för att väcka 
lust för lärande och social kompetens. 
Vi strävar efter att skapa en mentali-
serande och stabiliserande miljö för 
de som har överväldigande och/eller 
traumatiserande erfarenheter. I linje 
med aktuell traumaforskning betonar 
vi hälsofaktorer och flickans  resurser. 
Genom att använda ett mentaliserande 
och lågaffektivt bemötande tar vi an-
svar för mötet och skapar trygghet.
Risingegårdens kunskapsbas blir prak-
tiskt genomförbar genom programmet 
Vägledande Samspel ICDP. I program-
met konkretiseras barns behov och 
hälsofaktorer på ett sätt som blir tydligt 
för vårdnadshavare och andra i barnets 
omgivning. Risingegårdens samlade 
teori och grundsyn syftar till att arbetet 
med vår målgrupp ska vara respektfullt, 
inspirerande och kunskapsbaserat.

Genomförandeplan

Vid det första uppföljningsmötet 
kommer vi att prata om den vårdplan 
socialtjänsten har skrivit. I den beskrivs 
det övergripande målet med att din 
flicka bor hos oss och vad som skall 
uppnås under tiden. Utifrån den skriver 
vi en genomförandeplan som mer i 
detalj beskriver hur din flicka ska få den 
hjälpen. 

Vi använder oss av BBIC´s (barnets 
behov i centrum) behovsområden, vilka 
är; hälsa, utbildning, känslor och bete-
ende samt sociala relationer. Vi utgår 
från de mål socialtjänsten beskriver i 
vårdplanen för att i genomförandepla-
nen skriva vilka åtgärder vi använder 
oss av för att nå de målen. Utifrån 
genomförandeplanen görs sedan en 
 arbetsplan som handlar om mer var-
dagsnära, små mål som din flicka själv 
får sätta upp tillsammans med perso-
nal. Det kan till exempel vara att gå upp 
i tid på morgonen, pröva olika tränings-
former, gå i samtal, vårda sitt språk osv. 
Innan den genomförandeplanen sätts i 
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verket kommer vi gå igenom den på ett 
uppföljningsmöte så att du får uttrycka 
dina tankar, vi kanske behöver lägga 
till eller dra bort information. För oss är 
det mycket viktigt att du som vårdnads-
havare uttrycker det du tror är möjligt 
för din flicka att uppnå. Under uppfölj-
ningsmötena kommer vi varje gång gå 
igenom de framsteg din flicka gör.

Uppföljningsmöten

Under hela tiden ditt barn bor hos oss 
kommer vi ha uppföljningsmöten. Det 
betyder att ungefär var sjätte-åttonde 
vecka vill vi träffa din flicka tillsammans 
med dig, ansvarig socialsekreterare 
och eventuellt andra viktiga vuxna. Vi 
kommer då prata om hur behandlingen 
fortskrider om det är något vi, du, din 
flicka eller någon annan behöver göra 
annorlunda. Vad som hänt sen förra 
mötet, hur ledigheter fungerat och göra 
en planering fram till att vi har möte 
igen. Uppföljningsmötena syftar till att 
alla ska vara delaktiga och förstå det 
som händer.

Föräldrasamtal

Varje vecka kommer personal att ringa 
till dig. Det gör vi för att informera dig 
om hur veckan har varit för din flicka 
och för att vi och du ska kunna ta upp 
eventuella frågor och om du har klago-
mål. För oss är det viktigt att du som 
vårdnadshavare känner att du kan fråga 
och ifrågasätta det vi gör på Risingegår-
den. Vårt mål är att du alltid ska känna 
dig välkommen att prata med oss. Vi är 
övertygade om att samarbetet mellan 
dig och oss är avgörande för hur fram-
gångsrik behandlingen är. Vi erbjuder 
även stödsamtal mellan uppföljnings-
mötena. All personal är utbildade i 
ICDP (International Child Development 
Program) och kommer kunna handleda 
och vägleda dig i din kontakt med din 
flicka. Vårt mål är att alla föräldrar ska 
vilja träffa oss och ta emot vägledning-

en som syftar till att förbättra samspelet 
mellan förälder och barn. (läs mer på 
www.icdp.se) Du är alltid välkommen 
att ringa till oss om det är något du 
undrar över. 

Gemensamma möten

På måndagskvällarna är det husmöte, 
där går personal och flickor tillsam-
mans igenom veckan som kommer, 
varje flicka får skriva sin egen planering. 
Detta syftar till att flickorna ska träna 
på att göra upp en plan och sedan följa 
den. Men också att alla ska veta vad 
de andra gör och kanske planera saker 
tillsammans, som träning eller andra 
aktiviteter.  

Hemresor och besök

På första uppföljningsmötet görs en 
planering för hur ledigheterna ska se 
ut. Direkt efter inflytten brukar flickan 
stanna några veckor för att ”bo in sig”, 
lära känna personal, lära sig rutiner osv.  
Som regel får flickorna sedan åka hem 
varannan helg om bedömningen görs 
att det fungerar bra på Risingegården 
och att hemresor är något positivt för 
flickan. Besök på Risingegården görs 
upp individuellt. Familj, släkt eller kom-
pisar övernattar inte här utan annan 
inkvartering får ordnas. 

Telefon

Du kan ringa direkt till behandlingsen-
heten på 0122-212 57 eller till vårt växel-
nummer 0122-210 50, där svarar vi alltid 
dagtid och det är det numret du skall 
slå för att nå föreståndare eller annan 
dagtidspersonal. Det är alltid personal 
som svarar i telefon. Vår grundregel är 
att flickorna får ringa till föräldrar och 
syskon på vår telefon. Har flickan mobil-
telefon använder hon den. 

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.

Fritid

Den första tiden gör flickan fritidsaktivi-
teter tillsammans med personal. Efter 
hand får flickorna ett utökat ansvar för 
sin fritid och om det fungerar får de 
göra saker på egen hand. Vi gör också 
aktiviteter så som bad, ridning och trä-
ning tillsammans personal och flickor. 

Veckopeng

Flickan får 240 kr i veckan, samt mo-
bilpeng om 200 kr i månaden om hon 
har kontantkort. Flickorna ska ha ett 
basutbud av kläder vid inskrivningen, 
sedan betalar Risingegården alla kläder 
flickan behöver, därför vill vi att du som 
förälder inte betalar kläder. För de flesta 
flickor är det viktigt att träna på att 
handla kläder på ett rimligt sätt och att 
handskas med pengar och kvitton.
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Individuella samtal

Vi samarbetar med flera terapeuter/
psykologer som har olika inriktning. Vår 
tanke är att vi alltid ska hitta en tera-
peut som passar till varje flickas speci-
fika problematik. Självklart får flickorna 
också prata med oss som arbetar här 
men vi vet att det kan vara vilsamt för 
dem att prata med någon annan, som 
inte träffar föräldrar och socialtjänst. 

Behandlingstid

Behandlingstiden varierar utifrån flick-
ans behov, men generellt sett så vet vi 
av erfarenhet att det tar tid för föränd-
ring att ske. Ofta så kan vi se att flickan 
anpassar sig väl till våra regler och 
rutiner men att det som tar tid är att 
införliva det nya i flickans eget inre mo-
ral– och känslosystem. Målet är att hon 
inte ska behöva yttre kontrollsystem, 
utan vara en egen stark och självständig 

individ för att inte utsätta sig för någon 
typ av fara.

Övrigt

Vill du till exempel veta mer om hur en 
dag kan se ut här på Risingegården eller 
vad ditt barn får ta med sig hit så är du 
välkommen att ringa eller mejla till oss.

Tobak

På Risingegården har vi fått acceptera 
att vissa flickor röker och/eller snusar. 
Det vi gör är att fråga vårdnadshavaren 
vid inskrivning om det är okej att flickan 
röker eller inte. Om det inte är det gör 
vi vad vi kan för att flickan inte ska 
fortsätta röka eller börja under place-
ringstiden. Vi pratar regelbundet med 
flickan om faran med att röka. Flickan 
införskaffar sin tobak själv, det ska vara 
färdigrullade cigaretter, inte löstobak. 
Det är även tillåtet för vårdnadshavare 

att hjälpa sin ungdom att köpa ciga-
retter/snus t.ex. lämna vid besök eller 
skicka till Risingegården per post. De 
flickor som röker har som ansvarsom-
råde att hålla rent vid rökplatsen.

Viktiga telefonnummer

Risingegården
Växel 0122-210 50

Föreståndare 
Åsa Rydin 
0122-26 10 23
asa.rydin@risingegarden.se

Biträdande föreståndare 
Micaela Ackarsjö
0122-412 63
micaela.ackarsjo@risingegarden.se

Behandlingsenheten
0122-212 57

Kontaktperson på Risingegården är

........................................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer till kontaktperson 0122-212 57

Ansvarig socialsekreterare är

........................................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer till ansvarig socialsekreterare 

........................................................................................................................................................................................................................................

E-postadress till ansvarig socialsekreterare

........................................................................................................................................................................................................................................
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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

På Risingegården kan flickan 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. 
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Vi har också möjlighet att erbjuda Chil-
led, vilket är en version av Cool Kids 
som riktar sig till äldre flickor. 

Enskild terapi
Om flickan är i behov av det, och är mo-
gen för det, erbjuds hon terapeutiska 
samtal. Risingegården samarbetar även 
med terapeuter 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.


