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Glasbergavägen
För personer inom personkret 1 med autism eller autismliknande tillstånd 
och psykiatrisk problematik

Verksamheten
Glasbergavägen är ett boende för dig som omfattas av 
personkrets 1 i kombination med psykiatrisk problematik. 
Glasbergavägen ligger i utkanten av Södertälje med 
närhet till såväl centrala Stockholm som till skog och 
natur. Vi har 6 platser för män och kvinnor från 18 år och 
uppåt. 

Metoder och personal
Personal och den boende tar tillsammans fram 
en individuell genomförandeplan med mål att nå 
självständighet i vardagen. 
Personalen lägger stor vikt vid att bygga upp en relation 
till varje boende och anpassar kraven efter den boendes 
dagsform. 
Vi strävar efter att individen ska utvecklas och på sikt 
klara sig så självständigt som möjligt, syftet är att den 
enskilda individen ska få större förståelse och inblick i 
hur samhället i stort fungerar vad gäller ekonomi, hälsa, 
myndigheter, relationer m.m.

Vår metod har sin grund i kognitionsteorier. 
Vi arbetar med:
• tydliggörande pedagogik
• lågaffektivt bemötande
• AKK

Personalgruppen har kontinuerlig extern handledning 
för att ge ett optimalt stöd och säkra en insats av hög 
kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid att skapa relationer och 
tillsammans bygga upp en allians för att hjälpa dig nå 
dina specifika mål. Boendet har 
personal på plats dygnet runt. 
Vi har sjuksköterska kopplat 
till verksamheten dagtid och 
sjuksköterska i beredskap på 
kvällar, nätter och helger. 



Sysselsättning
Sysselsättning är en förutsättning för att man ska må bra. 
Vi hjälper till att planera skolgång, praktik eller annan 
sysselsättning utifrån individens styrkor, intressen och 
behov. Vi har en upparbetad kontakt med flera dagliga 
verksamheter i närområdet.

Fritid 
Glasbergavägens läge ger utmärkta förutsättningar 
för både friluftsliv och andra aktiviteter. Närheten till 
Stockholm gör att man lätt kan ta del av det utbud 
en storstad erbjuder vad gäller kultur, aktiviteter m.m. 
Fritidsaktiviteter utgår alltid ifrån den enskildes önskemål 
och förutsättningar.

Helena Carmesund 
Verksamhetschef
072-700 17 02 
helena.carmesund@humana.se 

Central placeringsförfrågan: 
0771-11 33 11
placering@humana.se

Adress:
Glasbergavägen 65
152 59 Södertälje

Besök oss gärna på:
www.humana.se/glasbergavägen
www.humana.se/lss 


