Information för ungdom
Småenheter

Allmänt
Risingegårdens behandlingsenhet tar emot flickor mellan 12 och 18 år. Vår tanke med att ha
ett behandlingshem är att vi vet att flickor ibland behöver stöd för en period av andra vuxna
än föräldrarna, vi vill vara det stödet för dig. Vår önskan är att vi ska ha ett bra samarbete och
respektera varandra för vi vet att det i mycket hög utsträckning gör att behandlingstiden blir så
bra som möjligt. Vi har två behandlingsplatser hos oss. Det betyder att du kommer att bo själv
tillsammans med personal eller med en annan flicka och personal. Det är fem personer som
kommer att turas om att jobba hos dig. Vi vill gärna planera och göra rutiner som passar just
dig. Nedan följer dock några generella regler.
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Hemresor

Telefon

När du har flyttat till Risingegården
kommer du till en början vara kvar hos
oss utan ledigheter. Den perioden pågår
i några veckor. Är det sedan möjligt för
dig att åka hem planerar vi det tillsammans med dig, din socialsekreterare
och dina föräldrar.

Det är alltid personal som svarar i
Risingegårdens telefon.

Aktiviteter utanför Risingegården
När du flyttar in kommer vi till en början
att vilja att du gör aktiviteter tillsammans med behandlare. Efter en tid kan
det eventuellt bli aktuellt med egentid.
Tillsammans med ditt nätverk kommer
vi att diskutera när det är lämpligt att
du får egentid.

Helgerna
Under helg väcks alla senast 12.00.
Helgerna är öppna för förslag när det
gäller aktiviteter. Helgaktiviteten planeras tidigare i veckan. Du ska vara i ditt
rum senast klockan 24 på helger.

Om du inte har/får ha mobil kan du
få ringa på vår telefon. Har du mobiltelefon får du använda den och ringa
till kompisar. Om du har kontantkort
fyller vi på det med 200 kr en gång i
månaden. Om det uppstår problem
kring mobiltelefonen (till exempel att
en är vaken på nätterna) kan vi i samråd
med vårdnadshavare och socialtjänst
besluta att du får vara utan mobilen en
period.

Huset
Allmänna utrymmen
Du ska vara påklädd när du vistas i de
allmänna utrymmena och i andras rum.
Frukost, lunch och kvällsmat äts
gemensamt i den mån det är möjligt.
I hallen ska skor stå på skohyllan och
jackor ska hänga på krokarna.

Det egna rummet
Flickor och personal knackar alltid men
personal kan gå in om dörren är låst.
Städning 1 gång per vecka betyder:
damma, dammsuga, våttorka golv och
byta lakan.
Veckopeng
På Risingegården kommer du att ha
veckopeng 140 kr/vecka. Du får också
100 kr till hygienartiklar. Risingegården
står för kläder, aktiviteter osv.
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Dina föräldrar eller andra viktiga
vuxna
Under tiden du bor hos oss kommer
dina föräldrar (vi skriver föräldrar men
det kan vara ett familjehem, en faster
eller någon annan vuxen som är viktig
för dig) att bli erbjudna att få vägledning enligt Programmet vägledande
Samspel ICDP. Det är ett program för att
lära ut grunderna i god relation och hur
man kan göra/tänka/vara för att skapa
en bra och utvecklande relation till
andra. Vi tror det är viktigt att det inte
bara är du som ska förändra dig och
träna dig i olika saker. Att vuxna också
behöver vara beredda att ändra sig för
att kunna vara tillsammans med dig på
ett bättre sätt.
Uppföljningsmöten
Under hela tiden du bor hos oss kommer vi ha så kallade uppföljningsmöten.
Det betyder att ungefär var sjätte-åttonde vecka vill vi träffa dig, dina föräldrar
eller annan vårdnadshavare och socialsekreterare. Vi kommer då att prata om
hur du har det hos oss, hur du mår, om
det är något du/vi eller någon annan
ska göra annorlunda. Vad som hänt sen
förra mötet, hur dina 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 i ditt liv.

Individuella samtal
Om du har behov av att träffa någon för
individuella samtal kan vi erbjuda dig
det. Beroende på vilken sorts samtalsterapi du behöver kan du få gå hos
någon utanför Risingegården. Det gör
det att vi har flera olika personer som vi
samarbetar med, för vi tror inte att en
person passar alla flickor som bor hos
oss utan att det är viktigt att det känns
rätt att träffa den som du ska dela dina
erfarenheter med. En del som flyttar in
på Risingegården har sedan tidigare
tråkiga erfarenheter av att gå i samtal.
Vi kan då komma överens om att du
prövar några gånger hos någon för att
sedan själv vara fri att välja att gå kvar,
avsluta eller byta terapeut. Du är förstås
alltid välkommen att prata med personal och berätta det du själv känner och
har lust med.

På uppföljningsmötena går vi också
igenom din genomförandeplan. Det
är där vi tillsammans skriver ner din
planering och vad vi ska jobba med.
Alla som bor på HVB ska ha en genomförandeplan och du har rätt att få tycka
och tänka om vad den innehåller.

Boken om mig
Vi har ett material som heter ”boken
om mig”. Där kan du tillsammans med
personal skriva om hur du har haft det
och har det, hur ditt nätverk ser ut och
om dina känslor och tankar om olika
relationer och aktiviteter.

Skola
När du kommer till oss skrivs du in på
den skola som passar dig i Finspång
eller Norrköping. Risingegården hjälper
sedan dig 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 klassrummet, eller i nära
anslutning för att det ska kännas så
tryggt som möjligt.

ADL (Allmän daglig livsföring)
Hos oss hjälper vi dig att träna på det
du behöver vad gäller tvätt, hygien,
städning och matlagning. Vi pratar
också om och tränar på hur en kan lösa
konflikter, hur man uppträder i olika
sociala situationer som att handla, åka
buss och tåg osv.

Behandlingsmetoder
Här har vi skrivit lite om de behandlingsmetoder som finns på Risingegården. Vi kommer tillsammans med
dig, ditt nätverk och socialtjänsten att
bestämma vad du ska delta i.

Aktiviteter/fysisk träning
Vi vill gärna att du ska träna eller på
annat sätt göra någon form av fysisk
aktivitet. För att ha ett gott psykiskt
mående vet vi att även den fysiska träningen är till stor hjälp. Vi hjälper dig att
hitta eller upprätthålla egna intressen.
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DBT (dialektisk beteendeterapi)
Är en form av terapi som kan hjälpa
personer med bl.a. självskadebeteende,
ätstörningar, depression och posttraumatisk stress. Tanken med terapiformen är att hitta en inre känslomässig
balans, hantera sin vardag på ett bättre
sätt och få en meningsfull tillvaro.
På Risingegården erbjuds du DBT både
individuellt och i grupp. Du träffar din
individualterapeut en gång i veckan
och pratar om olika beteenden som har
påverkan på ditt eget liv, t.ex. självskadebeteenden, relationssvårigheter m.m.
Tillsammans med din individualterapeut sätter du upp kort- och långsiktiga
mål du vill uppnå genom att delta i
DBT, och arbetar tillsammans mot de
målen. I färdighetsträningsgruppen
går du tillsammans med andra från
Risingegården som också går i DBT.
Syftet med färdighetsträningsgruppen
är inte att prata om dina egna problem
inför a ndra, utan det är ett lärotillfälle
där du får möjlighet att lära dig nya
funktionella färdigheter och även ta del
av andras erfarenheter. Färdigheterna
provas sedan i det vardagliga livet, i
form av hemuppgifter.

Cool Kids
Cool kids är en behandlingsmetod som
bygger på KBT (kognitiv beteende
terapi). I Cool Kids får du tillsammans
med en Cool Kids-terapeut gå igenom
olika 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 du erbjudas
Cool kids individuellt, du träffar då en
Cool kids-terapeut en gång i veckan
och lägger tillsammans med den upp
en plan för hur du ska kunna arbeta
med din ångest och oro. Vi har också
möjlighet att erbjuda Chilled, vilket är
en version av Cool Kids som riktar sig till
äldre flickor.
DUT (djurunderstödd terapi)
När du bor hos oss under behandlingstiden är hästarna, stallet och de övriga
djuren en aktivitet som ingår i behandlingen. Det sker utifrån ditt önskemål

och behov. Vi lägger stor vikt på själva
relationen till hästen och fokusområden 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
Vi har också terapi- och besökshundar
som du kan få träffa.

Viktiga telefonnummer
Huvudnummer
0122-210 50
Föreståndare
Åsa Rydin
0122-26 10 23
asa.rydin@risingegarden.se
Biträdande föreståndare
Emelie Schenström
0122-212 51
emelie.schenstrom@risingegarden.se

Enhet som du bor på
........................................................................................................................................................................................................................................
Samordnare på enheten
........................................................................................................................................................................................................................................
Kontaktperson på Risingegården är
........................................................................................................................................................................................................................................
Ansvarig socialsekreterare är
........................................................................................................................................................................................................................................

