Information till
vårdnadshavare
Småenheter

Allmänt
Risingegårdens behandlingsenhet tar emot flickor mellan flickor 12-18 år,
med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteende, 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.
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Vi tar emot frivilliga placeringar och
flickor som placeras med LVU (lagen
med särskilda bestämmelser om vård
av unga).
Risingegården är ett HVB (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 fara.
Risingegården har tre små enheter, två
hus som ligget nära huvudbyggnaden
och en lägenhet i centrala Finspång.
Enheterna kallas för Lilla huset, 5an
och 6an. I varje enhet finns det plats
för en till två flickor. De som placeras
i våra små enheter har ofta behov av
att vara i ett litet och individanpassat
sammanhang. En samordnare och fyra
behandlare jobbar i varje enhet. Det är
alltid någon i tjänst i enheten.

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 ungdom ska få
den hjälpen.
Vi använder oss av BBIC’s (barnets
behov i centrum) behovsområden,
vilka är; hälsa, utbildning, familj och
sociala relationer, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, socialt
uppträdande och förmåga att klara sig
själv. Vi utgår från de mål socialtjänsten
beskriver i vårdplanen för att i genomförandeplanen skriva vilka behandlingsmetoder vi använder oss av för att nå
de målen. Utifrån genomförandeplanen
görs sedan en arbetsplan som handlar
om mer vardagsnära, små mål som din
flicka själv får sätta upp tillsammans
med personal. Det kan till exempel vara

att gå upp i tid på morgonen, pröva
olika träningsformer, gå i samtal osv.
Innan den genomförandeplanen sätts i
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 vårdnadshavare är delaktig och får möjlighet att uttrycka dina tankar och åsiktervad gäller
din ungdoms behandling och mål.
Under uppföljningsmötena kommer vi
varje gång gå igenom genomförandeplanen och eventuellt justera den.
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Skola
När en flicka kommer till oss skrivs hon
in i aktuell skola här i Finspång eller
Norrköping. Risingegården hjälper
sedan flickan att på ett tryggt sätt
komma in i skolan. Vi skjutsar och
hämtar vid skolan, och kan till en b
 örjan
av skolgången erbjuda att p
 ersonal
antingen finns med i klassrummet, eller
i nära anslutning för att det ska kännas
så tryggt som möjligt.

Fritid

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 funderingar. För
oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner att du kan fråga och
ifrågasätta det vi gör på Risingegården.
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 behandlingen. Vi erbjuder även föräldravägled-

ning i enlighet med ICDP, Vägledande
samspel. Det innebär att en föräldravägledare kommer till dig vid ca sex
tillfällen och går igenom programmet
(läs mer på www.icdp.se).
Du är alltid välkommen att ringa till oss
om det är något du undrar över.

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
kompisar övernattar i regel inte här
utan annat boende får ordnas.

Telefon
Du kan ringa direkt till behandlingsenheten som din ungdom bor på. Där
finns alltid någon som svarar. Telefonnumret till aktuell enhet får du på inskrivning eller förbesök. Risingegårdens
huvudnummer är 0122-212 51.

Den första tiden gör flickan fritids
aktiviteter tillsammans med personal.
Det utvärderas och flickan kan sedan
få ha egen tid om det bedöms som
lämpligt. Vi gör också aktiviteter så som
bad, ridning och träning tillsammans
behandlare.

Veckopeng
Flickan får 140 kr i veckan i fickpeng
samt 100 kronor i hygienpeng som ska
räcka till schampo, balsa, tandkräm
osv. En får också mobilpeng om 200 kr i
månaden om en 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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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 placeringstiden. 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 cigaretter/snus t.ex. lämna vid besök eller
skicka till Risingegården per post. De
flickor som röker har som ansvars
område att hålla rent vid rökplatsen.

Behandlingstid
Behandlingstiden varierar utifrån
flickans behov, men generellt sett så
vet vi av erfarenhet att det tar tid för
förändring att ske. Ofta 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
moral– 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 risker och faror.

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.

Behandlingsmetoder på
Risingegården
Nedan följer en kort beskrivning av
Risingegårdens behandlingsmetoder.

Vägledande samspel – ICDP
(International Child Development
programme)
ICDP är ett förhållningssätt som främjar
gott samspel och nära lyhörda relationer, vilket är mycket verksamt i arbetet
med våra flickor. Familjen (och/eller
andra närstående) erbjuds föräldravägledning för att stärka det positiva
samspelet med flickan.
DUT (djurunderstödd terapi)
När flickan bor hos oss under är hästarna, stallet och de övriga djuren en aktivitet som ingår i behandlingen. Det sker
utifrån flickans önskemål och behov.
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 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

Aktiviteter/fysisk träning
Vi motiverar flickan till aktivitet och
fysisk träning. För att ha ett gott psykiskt 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 behandlingsmetod 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
• 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.

Vi har också terapi och besökshundar
som vi på olika sätt använder i behandlingsarbetet.

Vi har också möjlighet att erbjuda
Chilled, vilket är en version av Cool Kids
som riktar sig till äldre flickor.

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

Enskild terapi
Om flickan är i behov av det, och är
mogen för det, erbjuds hon terapeutiska samtal. Risingegården samarbetar
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).
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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 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 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, relationssvårigheter m.m. Tillsammans med sin
individualterapeut sätter hon upp kortoch långsiktiga mål hon vill uppnå med
hjälp av terapin. I färdighetsträningsgruppen går flickan tillsammans med
andra från Risingegården som också
går i DBT. Syftet med färdighetsträningsgruppen är inte att prata om sina
egna problematiska beteenden inför
andra, utan är ett lärotillfälle där hon får
möjlighet att lära sig nya funktionella
färdigheter och även ta del av andras
erfarenheter. Färdigheterna provas
sedan i det vardagliga livet, i form av
hemuppgifter.

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

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 flickan bor på
........................................................................................................................................................................................................................................
Samordnare på enheten
........................................................................................................................................................................................................................................
Kontaktperson på Risingegården är
........................................................................................................................................................................................................................................
Ansvarig socialsekreterare är
........................................................................................................................................................................................................................................

Risingegårdens Behandlingshem
S:ta Marias väg 93
612 92 Finspång

0122-210 50
info@risingegarden.se
www.risingegarden.se

