
STOCKROSEN VÅRD OCH OMSORG 
Stockrosen bedriver kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård 

och psykosocialt förändringsarbete. All vård och behandling är evidensbaserad och 

anpassad till klientens behov, där resultaten regelbundet följs upp.  

Våra verksamheter är Sobera, Älvstorps Vårdhem, Fogdhyttans Behandlingshem, 

Kraftaverk, Villa Leva, Hasslegården och Stockrosen Stödboende.

HÅLLBARHET, KVALITET OCH MILJÖ
Genom miljömedvetenhet och affärsmässighet är vi en trygg leverantör, en säker 

arbetsplats och bidrar till ett hållbart samhälle. Vårt kvalitéts- och ledningssytem 

följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  

KONTAKT
Placeringsenhet: 010-788 22 90 alt. placering@stockrosen.com 

Direktkontakt Hasslegården: 0501-203 90 

E-post: info@hasslegarden.se   Webb: www.hasslegarden.se

Vallby 4, 542 92 MARIESTAD

Välkommen till Hasslegården Vård
KORTTIDS -& SÄRSKILT BOENDE MED INRIKTNING  

SAMSJUKLIGHET



 

Hasslegården Vård är ett korttids- och särskilt boende 

som tar emot vuxna personer i åldern 21-70 år med 

samsjuklighet i form av psykiska funktionshinder och/eller 

missbruk av beroendeframkallande substanser. Motiverande 

samtal (MI) är vårt förhållningssätt. 

PERSONAL OCH KONTAKTPERSON

Vid Hasslegården möts klienten av kompetent personal med en bred och 

lång erfarenhet av samsjuklighet. Man får en egen kontaktperson som följer 

klienten under hela placeringen, dels i behandling och som stöd i exempelvis 

myndighetskontakt, ekonomi, boende eller problem som kan uppstå och som är 

viktiga för att uppnå en god livskvalitet.  

INDIVIDUELL PLAN

En individuell genomförandeplan upprättas för alla klienter. Den utformas

utifrån den vårdplan som placerande enhet har gjort, klientens egna mål samt 

vårt behandlingsprogram. Vi tar hänsyn till de sociala, somatiska och psykis-

ka förhållandena med målet att bibehålla och stärka individens förmåga och 

färdigheter. Målet är att få varje klient engagerad och delaktig i sin behandling 

och stödja deras autonomi. 

HÖG MEDICINSK KOMPETENS

På Hasslegården har vi hög medicinsk kompetens, vilket möjliggör mottag-

ning av personer med LARO-behandling, hantering av medicinövertag samt 

att vi står för receptbelagda läkemedel. Hos oss har vi sjuksköterskor i tjänst 

vardagar mellan kl. 07:00-16:00 med jourtjänstgöring övriga tider. Behand-

lingspersonal finns tillgänglig för klienterna dygnets alla timmar.  

 

 

BOENDE OCH AKTIVITETER

Hasslegården har 24 platser, varav sju är lägenhetsrum och övriga rum 

innehar egen dusch, toalett och TV.  I huvudbyggnaden finns gym, bastu och 

gemensamma utrymmen med möjlighet till fritidsaktiviteter som t.ex. pingis. 

Det genomförs regelbundna aktiviter som ex. träning, badhus, bowing m.m. 

Därtill planerar vi för individuella aktiviteter. 

Hos oss arbetar 

• Sjuksköterskor

• Undersköterkor

• Beteendevetare

• Behandlingspedagoger 

 

All personal innehar  

MI-utbildning.  

 

Personalen finns tillgänglig under 

dygnets alla timmar.  

BEHANDLINGSINNEHÅLL

All vår vård är evidensbaserad och vi gör  

kontinuerliga utvärderingar av våra resultat. 

 

• KBT Steg 1  
Enskilda KBT-Samtal  

• MI (motiverande samtal)   

• Öronakupunktur - NADA 
Akupunktur enligt NADA-modellen 

hjälper mot abstinens och postakut 

abstinens.  

• Struktuerat veckoschema 

Innehållande återkommande aktiviteter. 

Det för att skapa rutiner och ge 

klienterna förutsättningar och riktning i 

förändringsprocessen. 


