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visar vägen till en trygg och kvalitativ nykter/drogfri tillvaro...

Hagmarksvägen 29
Hudiksvall

070-55 46 080
katarina@hastahvh.se

Telefon

0650-54 84 50

Jourtelefon

070-51 72 600
Håsta HVB & Halvvägshus ligger centralt, men ändå ostört, i ett lummigt
villaområde i södra Hudiksvall i norra Hälsingland. Fastigheten är ett vackert
tvåvåningshus från 1919 på en ostörd friliggande tomt.

Plats för anteckningar

Lång erfarenhet
Vi utgår från Minnesotamodellens 12-stegsprogram och att beroende är en sjukdom. Lång erfarenhet av behandling har gett oss
kunskap och insikt om hur behandlingen ska lyckas. Vi anpassar
behandlingen till varje individs speciella behov.

Design och produktion: DIGIDÉ

Med alkohol- och drogterapeut, socionom, kognitiv psykoterapeut,
läkare, sjuksköterska, etisk rådgivare, kan vi ge mycket bra
behandling, service och utbildning.
Vår terapeutiska behandling i olika variationer har visat sig ge
mycket goda resultat i form av förändrade tankesätt, nya attityder
och ett nytt beteende. Vi arbetar mycket utifrån ett kogntivt förhållningssätt, med tanke, känsla och handling i fokus.

Håsta HVB & Halvvägshus

I behandling ingår (forts):

Ett meningsfullt liv
Vår målgrupp är män från 18 år, med en beroendeproblematik.
Genom terapi, information, ekonomisk rådgivning, utbildning och
praktisk träning visar vi vägen till ett nytt meningsfullt liv. Stort utbud
av AA- och NA-möten i Hudiksvall ger möjlighet till bra mötesrutiner.
Behandlingstidens längd och utformning varierar, men beräknas i
genomsnitt till sex månader.
Här ges möjlighet att efter egen förmåga och möjlighet rehabiliteras
till ett socialt tryggt och nyktert liv med kvalitet och balans.
Inom ramen för behandlingstiden behöver vi därför också fokusera
på hur och vad individen skall komma hem till efter avslutad
behandling, så att tillvaron efter utskrivningen blir meningsfull.

Information
Vårt upptagningsområde är hela Sverige. För närvarande
har vi tio platser för män samt fem utslussplatser.
I behandling ingår:

Information

Boende i dubbelrum med sängkläder och handdukar
All kost
Information - Utbildning i Minnesotamodellens grundläggande principer och sjukdomsbegrepp samt AA:s Stora Bok.
Föreläsningar av personal vid Håsta Halvvägshus samt av externa
föreläsare.
Läkarkonsultation vid behov avseende beroendefrågor
Drogtester och analyser
Schemalagda aktiviteter en dag eller längre. T ex studiebesök på
företag eller skolor, motionsaktiviteter, kulturella evenemang, sportevenemang.
Friluftsdagar i fjällmiljö med exempelvis skidåkning och fiske. Boende,
mat och resa ingår.

Litteratur samt utarbetade arbetsuppgifter. Egen pärm.
Terapi, enskilt och i grupp.
Etisk rådgivning vid arbete med AA:s femte steg
Praktisk träning inom problemområden som tidigare varit ett hinder
för patientens tillfrisknande. T ex arbetsträning, boendeträning och
relationsträning.
Krim-program.
Parbehandling
Skola
Familjedagar
Vuxenbarnvecka
Vid fullängdsbehandling ingår två avstämmande besök i hemkommunen, då den inskrivne ihop med terapeut åker för möte med remittenten.

Ingår ej i behandling:

Läkarföreskrivna remissåtgärder och mediciner
Fickpengar och kläder

Vid avbruten behandling:

Avvikelsedag räknas som utskrivningsdag. Båda parter kan när som
helst, utan uppsägningstid, avbryta pågående behandling och samma
villkor gäller som vid avvikelse.

Ramavtal:

Finns med ett flertal kommuner och statliga organ.
Månadsvis fakturering i efterskott, 30 dagar netto.

Om ramavtal ej finns
Begär offert på:

- Behandling
- Efterbehandling under 11 månader

