
Positiva 
resultat genom  
god omsorg

HVB-HEM POJKAR & FLICKOR 9-16 ÅR • FAMILJEENHET FÖR 1 FAMILJ • PERSONTRANSPORTER • BEVAKADE UMGÄNGEN

POSITIVA BEHANDLINGSRESULTAT I FAMILJELIK MILJÖ



God kvalité från start  Vår särskilda inskrivnings-

grupp gör alltid en nogsam bedömning vid en 

platsförfrågan, huruvida vi kan genomföra en god 

och säker behandling. Både barnets problematik 

och den befintliga barngruppens sammansättning 

tas i beaktande. 

Erfaren och utbildad personal Vilhelmsro har 

en hög personaltäthet och bemanning dygnet runt. 

Vår behandlingspersonal arbetar dag/kväll och natt. 

Målsättningen är att bedriva kvalitativ vård, som vi 

uppfyller tack vare hög kompetens i verksamheten. 

Förutom en deltidsanställd psykiatrisjuksköterska, 

har vi en specialistläkare i barn-och ungdomspsyki-

atri och en barnpsykolog nära knuten till verksam-

heten. Vid behov arbetar också en grundutbildad 

psykoterapeut enskilt eller med nätverket under 

den tid placeringen fortgår.

Behandlingen börjar vid inskrivning  Från dag 

ett startar arbetet med barnets och familjens pro-

blematik – alltid med sikte på att barnet ska kunna 

bli placerbart i familj. ”Saker blir verkligen gjorda”, 

som en socialsekreterare uttrycker det.

Lågaffektivt bemötande  Grunden i vårt be-

handlingsarbete handlar till stor del om bemötan-

de. ”Ett barn som kan uppföra sig, gör det”. Annars 

är troligen kraven och förväntningarna för höga. 

För att ändra på det kartlägger vi de förväntningar 

som går mindre bra och förändrar dem så att de 

bättre överensstämmer med vad barnen förväntas 

klara. Vår erfarenhet visar att barnen svarar med 

framgång när vi skapat rätt förutsättning för att 

varje individ ska lyckas.

Behandlingsinsatserna börjar vid inskrivning
Tack vare erfaren personal och evidensbaserade behandlingsmetoder har Vilhelmsro gjort sig 

känt för hög kvalité, god omsorg och en uthållighet som leder till positiva behandlingsresultat.

Adelöv – en idyll mitt i Småland
Vilhelmsro ligger i natursköna Adelöv, mittemellan Gränna och Tranås. Här 

finns allt det man förknippar med livet på landet – gemenskapen, naturen 

och föreningslivet. Samt närheten till både Tranås och Gränna. 



Möjlighet till ensamtid

Stunder med samling runt bordetFamiljelik miljö

Idyllisk miljö Gemensamma utrymmen

Goda samtal Tid för lek



HVB-hem för pojkar och flickor 9-16 år

Vilhelmsro har plats för 7 barn med hela landet som upp-

tagningsområde. Vårt arbete bedrivs i familjelik miljö med 

hög personaltäthet. Som en placerande socialsekreterare 

uttryckte det: ”Nu har jag hittat ett guldkorn”.

Familjeenhet för 1 familj

Under våren 2017 har vi fått utökat tillstånd att ta emot 

en familj för behandling. Familjeenheten ligger i ett eget 

nyrenoverat hus. Kontakta oss eller besök vår hemsida för 

mer information.  

Bevakade umgängen 

Har du som handläggare inom social-

tjänsten behov av utbildad personal  

i samband med umgängen som kräver 

lite extra? Då kan vi med erfarenhet 

och utbildad personal vara en tillgång.  

Kontakta oss så berättar vi mer.

Persontransporter

Vi har trafiktillstånd och erbjuder 

persontransporter utförda av erfaren 

behandlingspersonal. Har du en per-

son som ska omplaceras? En långväga 

persontransport? Eller vill du bara 

se vart du kan vända dig i akut läge? 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Behandlingar

• Behandlingsupplägg enligt BBIC

• Färdighetsträning

• Familjearbete

• Medicinsk behandling

• Taktil massage

• Individanpassad skolgång 

• Ilskekontrollträning

Lena Rydman föreståndare. 

Socionom och grundutbildad  

psykoterapeut, inriktning KBT. 

Med mångårig erfarenhet av 

socialt arbete med barn och 

ungdomar inom individ- och 

familjeomsorg och skola.

lena.rydman@vilhelmsro.se  

0140-77 00 57

Jenny Ljungberg VD. 

Pedagog och grundutbildad  

psykoterapeut, inriktning KBT samt 

MT inom A.R.T. Lång erfarenhet av 

behandlingsarbete bland barn/ 

ungdomar med neuropsykiatrisk 

och annan psykosocial problematik.

jenny.ljungberg@vilhelmsro.se 

0140-77 00 56
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