
Connect tillhandahåller tjänster kopplat till 
skyddad identitet, såsom boende,vägledning och stöd. 
Connect är en del av Friab som arbetar för barn, unga 
och vuxna som hamnat i svårigheter på grund av psykisk 
ohälsa oftast i kombination med missbruk, våld eller 
kriminalitet. Gemensamt för dessa personer är att de 
behöver stöd eller behandling som leder till förändring.

Hjälp och skydd
Vi hjälper familjer liksom enskilda individer som har 
behov av att hålla sig undan från personer eller 
organisationer som har för avsikt att skada eller till och 
med att döda.

Vår personal har adekvat utbildning och mångårig erfa-
renhet av arbete med personer som har skyddad iden-
titet. De är väl insatta i problematiken och kan på ett 
snabbt och professionellt sätt vägleda individen liksom 
remittenten i de många gånger svåra och invecklade 
processer det innebär att bli och förbli ”osynlig” i 
samhället. 

Riskbedömmning och stöd
Vi erbjuder kartläggning och riksbedömning enligt de 
evidensbaserade verktygen ”PATRIARK”, ”SARA” och 
”SAM”, som används av polis, kriminalvård och 
socialtjänst. Vi erbjuder även utblidning till alla berörda 
parter kring viktiga delar i kontakten med myndigheter, 
sociala medier, skola och arbetsplats. 

Connect har ett nära samarbete med berörda 
myndigheter såsom polis, frivård, skattemyndigheter, 
arbetsförmedling, kvinnojourer, psykologer och jurister. 
Samarbetet främjar en kort process från beslut till 
placering. Våra kontakter används vid behov även i 
individens vardag för att påbörja bearbetning av 
traumatiska upplevelser.

Den skyddssökande får möjlighet att bo tryggt i en av 
de lägenheter Connect förfogar över. Lägenheterna är i 
varierande storlek och det finns möjlighet att bo både i 
tätort och på landsbygden.
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CONNECT erbjuder stödboende. Vi tillhandahåller 
boende i egen lägenhet med tillgång till utbildad 
kontaktperson för stöd i vardagsrutiner och för 
veckoplanering samt behandlingsplanering. 

Vision
Många klienter som vi mött genom åren har beskrivit 
svårigheterna som finns när man går från en 
institution (behandlingshem eller anstalt) ut i 
verkligheten.
På institutionen fungerar det oftast mycket bra och 
hjälp finns att få både från medpatienter och 
personal.

Fullproppad med insikter och motivation kommer man 
hem för att ta tag i livet som snabbt visar sig vara 
lika tufft och besvärligt som när man en gång 
placerades på institution. Den enda skillnaden är att 
man är drogfri, vilket gör vardagslivets svårigheter än 
mer tydliga. Det ska till tur om saker och ting börjar 
falla på plats direkt med arbete, meningsfull fritid, 
förståelse från omgivning, ekonomi och rutinmässiga 
möten på t.ex. AA eller NA. Ofta hittar eller ser man 
inte själv den “nya vägen” och vad som är bra för dig 
utan faller tillbaka i gamla rutiner. Man vänder på 
dygnet, träffar gamla kamrater, vistas i 
drogrelaterade miljöer och då är återfallet nära vilket 
i många fall blir steget tillbaka till missbruket.

Vi vänder oss till dig som har en stark vilja att hitta 
ett liv utan droger med god livskvalitet.

Individanpassning
Alla insatser är individanpassade, tillsammans tar vi 
reda på vad just du behöver för att leva ett drogfritt, 
innehållsrikt och kvalitativt liv där man kan känna sig 
tillfreds.

Vi vet att det är viktigt att du är kvar i din naturliga 
miljö där du kan lära dig att praktisera nya sundare 
beteenden, attityder och värderingar därför erbjuder 
vi ett aktivt boendestöd. Vi ägnar mycket arbete åt 
att kartlägga samt arbeta med dina möjligheter, 
styrkor och svagheter. Intressen, eget arbete och 
ansvar är en förutsättning för att lyckas. Du har 
möjligheter att förbättra dina kunskaper i svenska, ta 
fram potentiella praktikplatser, analysera, förbereda 
och ta kontakt inför besök med bl.a. 
arbetsförmedling, skolor och myndigheter.

Du har tillgång till Beroendeterapeut och handledare 
som stöd och coachning för att nå optimalt resultat.

Stödboende
Stödboendet kan inkludera:
• Möblerad lägenhet med el, TV och internet
• Öppenvårdsinsatser- gruppverksamhet                   

såsom Återfallsprevention, ADHD-skola,                      
Kriminalitetsprogram och DBT-färdighetsträning

• Läkarkontakt-SSK
• Individuell terapi-KBT
• Anhörigstöd vid behov
• Möjlighet till sysselsättning 
• Månadskort buss/tåg
• Friskvård 400 kr per månad
• Kontakt med SSK

Din vardag
Anledningarna till varför vi arbetar och vilka val vi 
gör varierar. Men det finns ett antal huvudorsaker som 
driver de flesta människor. Vi tittar på hur dina 
prioriteringar blir konsekvenser i vardagen då, nu och 
sen. 

Kontaktpersonen
Kontaktpersonens uppdrag innefattar:
• Kontinuerlig kontakt med remittent, uppföljning, 

månadsrapporter och behandlingskonferenser
• Veckouppföljning med klient och resursperson
• Ansvar för behandlingsplan och genomförande av 

beslut
• Kontinuerliga alkohol-och drog tester
• Färdighetsträning kring klientens specifika        

behovsområden
• Stödja klienten till att leva nykter och drogfri
• Friskvård, hälsa och kostkunskap
• Ansvar medicindelegering
• Bistå med att finna meningsfull fritid och            

sysselsättning
• Medverka i kontakten med myndigheter,         

sjukvård och öppenvårdsinsatser på FRIAB
• Leda klienten mot självständighet samt stärka 

klientens självbild

OBS! Lägenheten ägs till fullo av Connect AB och 
överlåtes aldrig, klienten söker aktivt efter eget 
boende under vistelsetiden på Connect.

Familjehemsvård 
Connect erbjuder även familjehemvård där vi stöttar 
och handleder familjen. Vi träffar klienten som är 
placerad i familjen för planering och stöttning samt 
för Mi-samtal.


