Skämningsfors
Vi välkomnar personer med psykiska funktionshinder och
personer med personlighetsstörning, med eller utan somatiska
omvårdnadsbehov. Vi tar även emot klienter inom öppen
psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Om oss
Vi har som mål att ge högkvalitativ vård och behandling till klienterna.
Behandlingsarbetet utgår från den enskildes problem, resurser och behov. Det
syftar till att stärka, förbättra, behålla och återskapa färdigheter hos individen.
Vi ska stötta den enskilde till att kunna bo och leva så självständigt som möjligt och
därmed kunna återvända till sin hemkommun med ett reducerat
omvårdnadsbehov.
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Särskilt boende
och Korttids

Kontaktpersoner
Johan Lindberg
Regionchef Väst

Skämningsfors erbjuder ett särskilt boende med många års erfarenhet av
rehabilitering, stöd och hjälp till personer med relativt svåra psykiska
funktionshinder. Vi arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt och har målinriktad
träning att steg för steg klara Ett Självständigt Liv (ESLmodellen) i sin egen
hemmiljö. I samtliga delmoment ingår olika mät och kontrollpunkter och vi kopplar
specificerade aktiviteter till genomförandeplanen.
Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför
trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Våra
specialiserade sjuksköterskor och utbildade skötare har gedigen erfarenhet av
rehabilitering av psykiskt funktionshindrade personer. Vår psykiatriker är på
enheten var tredje vecka och ser till att de boende får en aktiv behandling.
Vi erbjuder flera boendealternativ efter behov, allt ifrån traditionella vårdenheter till
stugor och träningslägenheter.
Vid förfrågan utförs neuropsykiatrisk utredning.
Vi erbjuder möjlighet till studier och lättare arbetsuppgifter. Aktiviteterna leds av
vår arbetsterapeut.
Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, norska och persiska.

Placeringsförfrågan
Morgan Darius
Placeringsansvarig
070-244 56 23
morgan.darius@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

070-512 83 67
johan.lindberg@humana.se

Andreas Svärd
Enhetschef
073-698 84 40
andreas.svard@humana.se
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Skämningsfors 20
Brandstorp
Telefon: 0502-501 36
Fax: 0502-502 18
Öppna karta

