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Söderåsvägen
Gruppboende för vuxna §9.9 PK 1 i egen regi.

Vårt boende 
Söderåsvägen är ett boende som kombinerar snabb 
tillgång till samhällsgemenskap med närhet till friluftsliv 
för en aktivare vardag. Här har vi hög kompetens och 
stor erfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet med 
inriktning på problemskapande beteenden.
På boendet finns stödpedagog som tillsammans med 
kontaktmän ser till att klienten får det kognitiva och 
kommunikativa stödet och den hjälpen klienten behöver. 
Det finns även tillgång (dagtid) till sjuksköterska med hög 
kompetens inom psykiatri. Vi kan ta emot placering med 
kort varsel samt få hjälp med flytten.  
 
Metoder
Vi arbetar utifrån de metoder som är mest lämpade och 
anpassade efter varje individ för att stärka klientens 
färdigheter och uppnå klientens egna mål utifrån  
klientens förutsättningar. Metoderna vi använder är 
tydliggörandepedagogik i form av AKK, TAKK samt MI 
och Studio 3. Boendet inriktar sig till personer som tillhör 
personkrets 1, som är i behov av en mer aktiv vardag.  

 
Personalen 
Vi som arbetar här är socialpedagoger, undersköterskor 
eller har annan utbildning inom socialt eller behandlings 
arbete. Personalgruppen har återkommande handled-
ning av stödpedagoger i AKK och TAKK samt tillgång 
till handledning i bemötande av missbruk, utåtagerande 
samt självskadebeteende.
Vi anser att alla har rätt till ett bra liv, vilket innebär att 
även samverkan kring klienten måste vara fullt funger- 
ande för att uppnå bästa livskvalitén. Därför har vi ett 
bra och kontinuerligt samarbete med DV, skolor, sjukvård 
med flera utifrån klientens självbestämmanderätt.  

 



Vi erbjuder även:
• Fri Wi-fi 
• Närhet till Lärvux/Särvux och Daglig verksamhet.   
• Tillgång till bil
• Två olika gemenskapsytor, så att man kan vara 

delaktig utan att utsättas för så mycket stimuli.  
• Möjlighet till fritidsaktiviteter på boendet själv eller 

gemensamt med andra.
 
Geografi 
Boendet ligger bara promenadavstånd från Kvidinge 
station med anslutningar till Helsingborg, Hässleholm och 
Kristianstad. Till shoppingcentret Väla och IKEA tar det 
bara 15 min.

Sandra Andreasson 
Verksamhetschef 
073-988 54 79
sandra.andreasson@humana.se

Adress:
Söderåsvägen 65
265 71 Kvidinge 
 

Besök oss gärna på:
www.humana.se/soderasvagen 
www.humana.se/lss 
 
Central placeringsförfrågan:
0771-11 33 11
placering@humana.se


