Familjedagar

Håsta HVB & Halvvägshus

Genomförs under två intensiva dagar gemensamt för
anhöriga och inskriven patient. Leds av ansvarig drogterapeut.

Kort om krim, parbehandling,
skola och familjedagar
Krimprogram

Innehåll

Information om patientens behandling
Känslor
Känslomässig hälsa
Hur anhöriga påverkas av patienten
Förhoppningar
Filmvisning
Sjukdomsbegreppet
Konsekvenser
Gränssättning
Egna arbetsuppgifter
Information om Alanon/ACOA

Nya utmaningar
Ett program om Kriminell Livsstil av Gunnar Bergström
Programmet omfattar Krim 1 och Krim 2 om vardera 1 vecka med ca
1 månad mellan veckorna

Utdrag ur Krim 1

Klienten genomgår ett program om kriminalitet där vi arbetar med
att identifiera de kriminella tankemönstren:
Rättfärdigande

Mål

Avskärmning

Att förbättra kommunikationen mellan anhöriga och patient
Att få en ökad förståelse att kemiskt beroende är en familjesjukdom
Att få förståelse och insikt om sjukdomsbegreppet

Utvaldhet
Maktorientering
Sentimentalitet
Superoptimism
Design och produktion: DIGIDÉ

Intellektuell
Osammanhängande
Dessa mönster använder den kriminelle för att kunna begå brott.

Kort om Krim 2

Handlar om att utmana drivkrafterna och tankemönstren samt att
medvetandegöra brottsoffrets påverkan.
Pris
6 000 SEK/vecka

Parbehandling
Vår parbehandling riktar sig till redan etablerade missbrukande par.
De får göra sin behandlingstid var för sig genom primärbehandling.
Vid övergång till förlängd behandling får paret schemalagd vägledning i sin relation genom ”parsamtal”, där de får hjälp att fungera
som ett drogfritt par genom samtal och arbetsuppgifter som skall
leda till en sund relation och ett förändrat beteende. Detta sker parallellt med den fortsatta individuella fasen i behandlingen.
Det gemensamma utslussboendet sker den sista tiden i behandling
där vi gör paret redo för ett liv i tillfrisknande på hemmaplan.
Genom samtal försöker vi skapa ömsesidighet i kommunikationen
hos paret.
Genom att ärligt utrycka sig utifrån känslor och behov och att lyssna
med empati ökar möjligheterna till ömsesidig förståelse och medkänsla samt att hitta lösningar på konfikter.
Samtalen syftar också till träna sig i att att undvika språkbruk som
bidrar till missförstånd, mobbing och alla former av våld.
Allt detta bidrar till att utveckla:
Den empatiska förmågan
Tydlighet i samtal
Bemötande med respekt
Förmåga till konflikthantering
Förmåga att vara med och skapa samverkan

Skola
Forsa Folkhögskola
Vi har avtal med Forsa Folkhögskola där det finns möjlighet för
patienten att påbörja en motivationshöjande utbildning. Efter denna
finns möjlighet att gå utbildning inom skolans ordinarie utbud.
Håsta Halvvägshus har månatliga uppföljningar runt patientens
studier och eftervårdsplan. Detta fortlöper 6 månader efter avslutad
behandling.
Dock förutsätter eventuell planering med skolan att individen bedöms redo för detta ansvar och att behandlingen är slutförd på ett
tillfredsställande sätt, samt att personen följer sin planering i övrigt,
inklusive mötesgående, eftervård , etc. Dessutom behöver remittenten finnas med i planering när det gäller försörjning under en tid,
för att skolan betryggande skall kunna gå in i ett samarbete med oss
kring individen.

