HVB- Gullarp
HVB-Gullarp är ett behandlingshem
med åtta platser för pojkar i åldern 1318 år. Behandlingshemmet ligger
strax utanför Eslöv i en naturskön
miljö och erbjuder behandling som
baserar sig på struktur, tydlighet,
fokus, tillit och helhet.
Behandlingsarbetet genomförs av
välutbildad personal och utgår ifrån
nätverksbaserad familjeterapi, KBT,
MI, KASAM samt psykodynamisk
baserad terapi via intern psykolog.

Gullarp HVB
Östra Asmundtorp 2501

Vi erbjuder även Återfallsprevention
enligt Väckarklockan samt
Färdighetsträning (känsloskola enligt
valideringsmodul).

Bitr Verksamhetschef - Saga Hegelund
saga@considehomes.se
073 518 00 11

Verksamhetschef - My Erlandsson
my@considehomes.se
073 500 36 73

- vid din sida

Behandlingsstruktur

Verktygslåda
- Familjesamtal
- Färdighetsträning
(känsloskola,
valideringsmodul)
- Återfallsprevention
(väckarklockan)
- Psykodynamisk behandling
- Strukturerad analysprocess

Fas 1- Matchning och inskrivning
Under fas 1 påbörjas
matchningsprocessen med
ungdomen och behandlingshemmet.
Här gör vi även studiebesök, har ett
inskrivningsmöte och introduktion
med ungdomen och dennes
kontaktperson.
Fas 2- Introduktion och
behandling
Här utför vi i början av alla
behandlingar en in skattning och en
KASAM skattning. Utifrån dessa
beslutas sedan om fler skattningar
bör göras. Vi skapar även en
genomförandeplan med dessa som
underlag och i samråd med ungdom,
socialtjänst, vårdnadshavare med
mera.

Genomförandeplanen följs
kontinuerligt upp med hjälp av en
strukturerad behandlingsrapport som
har bas i en tydlig analysprocess.
Behandlingsrapporten följs upp
varannan vecka under handledning där
man även gör en plan för de närmaste
två veckorna.

Eftervård
I behandlingen ingår eftervård i
form av utslussningsplan samt
konsultation med Kontaktperson.

Enligt plan med socialtjänsten kan vi
även erbjuda:
•
•
•
•
•
•

Familjeterapi
Fortsatt individuell kontakt
med kontaktperson
Stödboende
Familjehem
Fortsatt psykologkontakt
Fortsatt återfallsprevention
och/ eller färdighetsträning

Uppföljning av behandling

Kontakta oss

Uppföljning sker med ungdomen,
socialtjänst och vårdnadshavare efter
behandlingen. Detta sker främst
genom uppföljningsmöten samt 6 och
12 månader efter behandling med
hjälp av de skattningar som görs vid
inskrivning.

Gullarp HVB
Östra Asmundtorp 2501
http://considehomes.se/

