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Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder 
tjänster inom individ – och familjeomsorg, personlig assistans, 
äldreomsorg och bostäder med särskilt service enligt LSS. 

Humana har 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge 
och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. 
Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 

Läs mer om Humana på vår webbsida.

www.humana.se
corporate.humana.se



Region Väst har verksamheter placerade  
på fem orter i Sverige: Falköping, Hössna,  
Floby, Skämningsfors i Brandstorp och  
Ljungagården utanför Ljungby. 

Våra verksamheter planeras, utvecklas och utvärderas kontinu-
erligt. 

Vi har tydliga rutiner och mål och arbetar utifrån samma teo-
retiska utgångspunkter och metoder i syfte att öka den enskildes 
livskvalité. 

Vårt arbetssätt är utformat så att den placerade blir delaktig i 
vården enligt de grundprinciper som finns utryckta i Socialtjänst-
lagen och gällande föreskrifter. 

Verksamheterna välkomnar klienter med behov av stöd under 
en kortare period i vardagen och klienter som har en komplex 
problematik och som kräver intensiva, långvariga insatser.

Vi arbetar med hela landet som upptagningsområde.
I denna folder hittar du presentationer av våra enheter och 

kontaktpersoner.
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HVB 
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Falköping • Hössna • Floby 

Skämningsfors i Brandstorp • Ljungagården utanför Ljungby



Eken Utslussningsenhet Falköping
Eken Falköping har tillstånd för att kunna bedriva hem för vård eller boende  
enligt 7 kap. 7 § pkt. 1 SoL. 
Vårt hem erbjuder 18 platser för både kvinnor och män mellan 21 och 45 år med 
missbruk – och/eller beroendeproblematik samt psykisk funktionsnedsättning i form av 
dubbeldiagnoser. 

Vi tar emot klienter i kombination med andra vårdformer såsom öppen psykiatrisk 
tvångsvård, öppen rättspsykiatrisk vård, LVM 27§, Kontraktsvård och  
Vårdsvistelse (Kval 56§). 

På hemmet arbetar vi med behandling, vård och stöd utifrån 12 stegs-programmet, 
KBT, MI, ESL, Connect och arbetar/dokumenterar enligt IBIC.

Eken Utsluss Falköping
Adress  Tåstorp Sikagården 2, 521 91 Falköping
Webb www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/eken-falkoping

Föreståndare och
enhetschef
Dana Otel
073-066 47 04
dana.otel@humana.se

12 stegs-behandlare
Tom Linder
0515-65 04 00
tom.linder@humana.se

Sjuksköterska och
KBT-terapeut
Hans Liljegren
0515-65 04 00
hans.liljegren@humana.se

21–45



Eken Utslussningsenhet Hössna 
Vi är ett HVB-hem som har tillstånd enligt 7 kap. 1 § stycket 1 SoL, att bedriva  
hem för vård eller boende. 
Vi har även tillstånd 7 kap. 1 § första stycket 4 SoL, att bedriva hem eller öppen verksam-
het för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs. Vi har 
18 platser + 10 öppenvårdsplatser som kan vara aktuella i ett utslussningsskede då man 
tidigare varit placerad på enheten.

Vi vänder oss till män och kvinnor över 18 år som har en psykiskt funktionsnedsättning 
och en missbruksproblematik. Vi tar även emot klienter som har en öppen rättspsykiatrisk 
vård eller en öppen psykiatrisk tvångsvård, man kan också ha LVM § 27.

Vi arbetar utifrån gällande uppdrag från placerande kommun. Metoder vi använder är 
MI, ESL, Connect och KBT för en funktionshöjande och jag-stärkande process,  
dokumenterar enligt IBIC.

Vi har ett varierat utbud av aktiviteter både på och utanför enheten.

Eken Utslussningsenhet Hössna 
Adress Ulricehamnsvägen 8, 523 97 Ulricehamn
Webb www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/eken-Hossna

Föreståndare och
Enhetschef
Maria Hagstedt
maria.hagstedt@humana.se
070-628 28 17

Sjuksköterska
Camilla Lindblad
camilla.lindblad@humana.se
070-511 51 45

18 >



Eken Utslussningsenhet Floby
Vi är ett särskilt boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, att bedriva sådana boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 
7 § tredje stycket samma lag. Vi välkomnar vuxna män och kvinnor med psykiska 
funktionsnedsättningar. Vi är inriktade särskilt till personer med dubbeldiagnoser 
och missbruksproblem. 
Vi tar emot klienter enligt såväl socialtjänstlagen som öppen psykiatrisk tvångsvård och 
öppen rättspsykiatrisk vård. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också 
välkomna. 

Vi arbetar med metoderna ESL ( ett självständigt liv) och MI ( motiverande samtal)  
och målet är att  i en lugn och trygg miljö arbeta för en funktionshöjande och jag-stärkan-
de process, med individuellt kontaktmanskap.

Eken Floby är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sys-
selsättning. Man tränas i att klara ADL-mässiga och sociala funktioner som skall leda till 
stärkt självkänsla och ökad möjlighet till att på sikt klara ett eget boende. Dokumenterar 
enligt IBIC.

Eken Utslussningsenhet Floby
Adress  Hässlebergsgatan 23 A,  521 51 Floby
Webb www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/eken-floby

Föreståndare och
enhetschef
Inger Metso
0515-899 80
inger.metso@humana.se

Bitr.enhets chef 
Robin Johansson
072-207 27 12
robin.johansson@humana.se

21>



Ljungagården utanför Ljungby
Ljungagården är ett särskilt boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstla-
gen. Antal platser enligt tillstånd: 21 stycken. 
Vår målgrupp har inriktning psykiatri med psykossjukdom kombinerat med andra  
funktionsnedsättningar som te x personlighetsstörning, begåvningshandikapp,  
neuropsykiatri och missbruk. 

Vi har god kunskap och kännedom kring rättspsykiatrins lagstiftning, vi tar emot  
klienter på öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Samarbetet med 
öppenvård och rättspsykiatrisk öppenvård sker initialt inför placering. Vi jobbar  
individuellt utifrån uppdragsbeskrivning, där klientens behov, förmåga samt önskemål 
står i centrum. Vi använder oss av ESL metoden samt MI i vårt arbete kring klienten. 
Dokumenterar enligt IBIC. 

Ljungagården
Adress Lingvägen 34, 341 91 Ljungby
Webb www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/ljungagarden

Föreståndare och
arbetsterapeut
Elin Johannesson
0372-16003
Elin.johannesson@humana.se

Enhetschef
Eleonor Löfstedt
076-409 25 15
Eleonor.lofstedt@humana.se
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Skämningsfors, Brandstorp
Vi är ett boende som har tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap.  
1 § första stycket 2 och 3 socialtjänstlagen.
Vi välkomnar personer från 20 år och uppåt med psykiska funktionshinder och  
personer med personlighetsstörning, med eller utan somatiska omvårdnadsbehov. 

Vi tar även emot klienter inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen  
rättspsykiatrisk vård.

Vi har 21 platser och kan erbjuda flera boendealternativ efter behov, allt från  
traditionella vårdenheter till stuga och träningslägenheter.

Vi arbetar utifrån gällande uppdrag från placerande kommun.
Metod vi använder är ESL- ett självständigt liv samt arbetar med en funktionshöjande 

och jag-stärkande process. Dokumentation och process enligt IBIC.
Vi har ett varierat utbud av aktiviteter både på och utanför enheten. 

 

Skämningsfors
Adress Skämningsfors 20, Brandstorp
Webb www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering/skamningsfors

Enhetschef
Andreas Svärd
073-698 84 40
andreas.svard@humana.se

Bitr. enhetschef 
Carina Wersén
076-720 71 70
carina.wersen@humana.se 
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Eken Centrum Falköping 
Ny enhet för särskilt boende/stödboende. 

Verksamhetsstart i februari 2020.

Eken Centrum Falköping
Adress Trädgårdsgatan 19, 521 46  Falköping
Webb www.humana.se/individ-och-familj/sok-placering



Humana Region Väst har
ramavtal med: 
Följande kommuner: Ale, Alvesta, Aneby, Bjuv, Bollebygd, 
Borås stad, Bromölla, Burlöv, Båstad, Danderyd, Eksjö, 
Eslöv, Gislaved, Gislaved, Gnosjö, Habo, Halmstad, 
Helsingborg, Herrljunga, Hylte, Hässleholm, Höganäs, 
Hörby, Höör, Järfälla, Jönköping, Klippan, 
Kristianstad, Kungälv, Kävlinge, Laholm, Landskrona, 
Lessebo, Lidingö, Lilla Edet, Ljungby, Lomma, Lund, 
Malmö, Markaryd, Marks, Mullsjö, Norrtälje, Nässjö, 
Orust, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Sollentuna, Solna, Staffanstorp, Stenungssund, Svalöv, 
Svedala, Svenljunga, Sävsjö, Tjörn komun, Tomelilla, 
Tranemo , Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Täby, 
Ulricehamn, Upplands-Bro, Uppsala, Uppvidinge, 
Vaggeryds , Vaxholm, Vellinge, Vetlanda, Vårgårda, 
Vänersborg, Värnamo, Växjö, Ystad, Åstorp, Älmhult, 
Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge. 

Övriga verksamheter: Kommunförbundet Skåne, Skövde 
korttidsbostäder
 
(Uppdaterad lista finns på vår webbsida)



Vårt ledningssystem är certifierat 
och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 

Bitr. regionchef
Morgan Darius
070-244 56 23

morgan.darius@humana.se

Verksamhetsutvecklare
Susanne Jönsson
070-509  50 65

susanne.jonsson@humana.se

Bitr. regionchef
Charles Wersén
070-778 67 53

charles.wersen@humana.se

VD/regionchef
Johan Lindberg
070-512 83 67

Johan.lindberg@humana.se

Humana Region Väst
Huvudkontor
Humana Region Väst
Jowe AB
Köttorget 1B
521 42  Falköping

FÖRETAGSLEDNING OCH VERKSAMHETSUTVECKLARE



www.humana.se


