Örtagården
Kommunalt HVB-hem i Sandviken för vuxna
missbrukare. Vi har 12 platser för män och 5
platser för kvinnor. Boendet är nyktert och
drogfritt. Det är Sandvikens kommun som är
huvudman för verksamheten..

Vi erbjuder följande!
Gruppbehandling: kunskap och motivation,
återfallsprevention, grundbehandling,
eftervårdsgrupp och enskilda samtal.

Vill du ansöka om plats på
Örtagården?

Örtagården tillhör Individ- och
familjeomsorgsförvaltningens Vuxenenhet och
vistelsen på Örtagården är ett bistånd.
Ansökan görs hos socialsekreterare vid
Vuxenenheten, tfn 026 – 24 15 59 (reception).
Beslutet fattas enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen
(SoL).
För personer med en egen inkomst ( ex
sjukpenning, sjukersättning mm) kan en
egenavgift tas ut med 80:- / dag.

Arbetsträning / sysselsättning
Friskvård / Motion
Kollektivt boende
Kvinno-/mansgrupper med olika teman

Kontakta oss
Biträdande enhetschef: Joacim Forslund,
joakim.forslund@sandviken.se, 026-24 17 35

Enhetschef: Erik Pettersson,
erik.pettersson@sandviken.se ,026-24 17 05

ÖrtagårdenSandviken
Lassaretsleden 9
811 60 Sandviken

Örtagården
Sandviken

Kommunalt HVB-hem för vuxna
med missbruksproblem

Som boende på Örtagården får du..
Två kontaktpersoner som tillsammans med dig
utformar en genomförandeplan som kommer
att vara vägledande i din utveckling!
Genomförandeplanen är anpassad efter varje
enskild individ. Där sysselsättning, behandling
och sysslor i det kollektiva boendet är
obligatoriska för alla som bor på Örtagården.

Örtagården
Örtagården är bemannat dygnet runt.
Personalen består av en Biträdande enhetschef
som förestår verksamheten,
behandlingsassistenter, handledare,
drogterapeuter och en kokerska.

”Behandling och
sysselsättning är en mycket
viktig del i placeringen på
Örtagården”

Våra nära samarbetspartners är Svalan som
ansvarar för vår gruppbehandling.
Kanalen som är vår arbetsträningsplats.
Vuxenenhetens socialsekreterare, som
ansvarar för placeringen på Örtagården.

Vi har även ett nära samarbete med övriga
verksamheter inom Individ- och
Familjeomsorgen i Sandvikens kommun:

”På Örtagården arbetar vi
med att aktivt höja individens
funktionsnivå inom olika
områden”
Örtagården är KBT inriktat!
Vår strävan är att bemöta varje individ med ett
MI – baserat förhållningssätt.
Viktiga hörnstenar i behandlingsarbetet med
våra boenden är följande:
*Struktur, där arbetar vi med ett veckoschema
*Kontaktsamtal
*Ekonomi
*Sjukvårdskontakter och tandvård

Kollektivt boende
Det finns en avdelning för kvinnor på
Örtagården som har fem platser, samtliga
enkelrum.
På herrsidan är det 12 platser som är blandat
med enkelrum och dubbelrum.
Sysslor som ingår som boende är matlagning,
städningområden och social samvaro. Det finns
goda möjligheter att utveckla sin sociala
kompetens samt samvaro med andra.

*Fritiden

Boenden har även möjlighet att få CRAbehandling enskilt. ( Community
Reinforcement Approach). En strukturerad,
psykosocial, individuell behandlingsform där
arbetssättet omfattar olika livsområden.

